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1	 INNLEDNING
1.1 Formål
BESTEMMElSEr FOr DYKKING, OVErFlATESVØMMING 
OG OPErErING AV TrYKKAMMEr – SUP 12 (C) – er 
utarbeidet med det formål å gi klare sikkerhetsbestemmelser for 
planlegging og gjennomføring av dykking, overflatesvømming og 
kammeroperering i Forsvaret, samt å etablere og opprettholde et 
forsvarlig sikkerhetsnivå ved slik aktivitet.

1.2 Virkeområde
Dykkerbestemmelsene gjelder ved planlegging, tilrettelegging og 
gjennomføring av militær dykking, overflatesvømming, øvelser i fri 
oppstigning og kammeroperering ved alle avdelinger og fartøyer i 
Forsvaret.

1.3 Fravikelse av bestemmelsene
Disse bestemmelsene kan bare fravikes når særlige omstendigheter 
gjør det nødvendig. 

Beslutning om fravikelse fattes av fagansvarlig (Sjef DFS) eller den 
som er gitt fullmakt. 

1.4 Ansvaret for bestemmelsene
Sjef DFS har på vegne av Sjef KNMT ansvaret for å tolke og gi 
informasjon om bestemmelsene, samt det overordnede ansvaret for 
generell veiledning og opplæring. 

Den enkelte avdeling har ansvaret for at eget personell blir gjort 
kjent med bestemmelsene og at det blir fulgt. 

1.5 Definisjoner 
I disse bestemmelsene betyr:

Behandlingskammer et behandlingskammer benyttes til å behandle pasienter ifm hyperbar 
oksygenbehandling (hBo). Følgende minimumskrav stilles til et 
behandlingskammer:

 z lukket oksygenanlegg med BiBS-masker
 z Plass for minimum to personer (en liggende)
 z oksygensensor med mulighet for kontinuerlig utvendig avlesing 

av oksygenfraksjonen i kammeratmosfæren
 z mulighet for inn- og utslusing av materiell (medisin)
 z Bør ha mulighet for inn- og utslusing av personell
 z Vann, brannslukkingsapparat eller annet slukkemiddel.

Belastende dykk Dykk som antas å gi øket risiko for trykkfallssyke for eksempel 
pga dybde, varighet, gjentatte dykk, temperatur og/eller fysisk 
anstrengende dykk 
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BiBS “Built in breathing system”. Pustemasker for tilførsel av oksygen, 
nitrox eller heliox til pasient eller dykkere inne i trykkammeret.

Blandingsgass all annen gassblanding enn luft

Dekompresjons stopp Stopp under oppstigning på gitte dybder, og for en gitt tid - dette for at 
dykkeren skal kvitte seg med gass som under større trykk er oppløst 
i blod og vev

Driftsansvarlig trykkammer en person utnevnt av avdelingen og godkjent av Sjøforsvarets 
logistikkorganisasjon/Sjø (Flo/S mK) med stedlig ansvar for 
kammerets tekniske ettersyn, jf. 4.1.2

Dykkeleder Personell som har gjennomført grunnleggende militær 
dykkerutdanning og er sertifisert for den type dykking som 
gjennomføres og i utstyr som brukes. Dykkelederen skal være trent i 
planlegging og gjennomføring av dykkeoppdrag, samt handling ved 
uhell.

Dykkeoppdrag all militær dykking der man er pålagt å utføre et arbeid. 

Dykkeordre Skriftlig ordre som klargjør ansvarsforhold og fastsetter retningslinjer 
for å utføre dykking (blankett 2997)

Dykker Personell som har gjennomgått militært dykkerkurs med godkjent 
resultat i henhold til gjeldende utdanningsprogram

Dykking all virksomhet der mennesker er utsatt for et høyere omgivende trykk 
og tilføres pustegass

Dypdykking Dykking i vann til større dybder enn 39 m

eoD "explosive ordnance Disposal" betyr lokalisering, identifisering, 
uskadeliggjøring og tilintetgjøring av ammunisjon, ref aaP 6

erfaren dykker en dykker kan vurderes som erfaren når følgende minimumskrav er 
oppfylt for den enkelte sertifikatklasse og etter utsjekk for den enkelte 
apparattype:

 z gjennomført 20 loggførte dykk etter kurs/utsjekk med aktuelt 
utstyr

 z opprettholdt kvalifikasjonskrav iht avsnitt 2.2.4

Flytemarkør Blåse forbundet til signalline. Brukes til å markere dykkernes posisjon 
ved svømming/dykking med Scuba-utrustning

Fri oppstigning Øvelser i nødoppstigning der eleven ikke kan stoppe oppstigningen 
på egen hånd. eksempler på dette er oppstigning med fylt vest eller 
flytedrakt. oppstigninger som foregår kontrollert av dykkeren regnes 
ikke som fri oppstigning.

heliox Pustegass bestående av oksygen og helium.

hjelpepersonell kammer nødvendig personell i tillegg til tender for behandling av pasienten.

Kammerdykk all virksomhet i trykkammer hvor kammeratmosfæren har høyere 
trykk enn 300 millibar (0,3 bar) over atmosfæretrykket på stedet.
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Kammeroperatør Person med militært dykkesertifikat klasse e som er operativt 
ansvarlig for et kammerdykk. 
Kammeroperatør skal ha opplæring i dykkemedisin, dykketabeller, 
behandlingstabeller og være utsjekket for betjening av det aktuelle 
trykkammer. han skal være trent i gjennomføring av aktuelle 
dykkeprofiler og hyperbar behandling.

Kontroll og 
vedlikeholdsjournal for 

trykkammer

journal hvor alle kontroller og vedlikehold føres fortløpende av Flo/S 
mK-personell eller av driftsansvarlig. Feil, mangler og defekter kan 
rapporteres av kammeroperatøren i denne journalen (Vedlegg D). 
journalen skal oppbevares ved trykkammeret av driftsansvarlig. 
journalen skal være tilgjengelig for Flo/S mK-personell ved årlig 
kontroll 

linemann Personell opplært til å kommunisere med dykkeren via signalline. 
linemann skal ha opplæring i handling ved dykkeruhell.

mCm "mine Counter measure", dvs. minemottiltak

medisinsk oksygen Pustegass som tilfredsstiller renhetskravet til ”medisinsk oksygen” iht 
legemiddelverkets spesifikasjoner.

militær dykking Dykking hjemlet i en militær dykkeordre

navlestreng (umbilical) luftslange, kommunikasjonskabel og evt sikkerhetsline bundet 
sammen i en navlestreng 

nitrox Pustegass som inneholder oksygen og nitrogen i et annet 
blandingsforhold enn luft.

nødsignal Signal for å markere at personellet er i en nødsituasjon og trenger 
umiddelbar assistanse. Visuelle nødsignal skal være rødt/oransje, for 
eksempel day and night flare

oppmerksomhets signal natt egnet lyskilde (ikke rødt) for å markere dykkerens posisjon eller 
påkalle oppmerksomhet

overflate dekompresjon Siste del av dekompresjon gjennomføres i trykkammer 

overflateforsynt dykking Dykking der dykkeren forsynes med pustegass fra overflaten, 
benevnes også slangedykking

overflatesvøm ming aktivitet i overflaten med utstyr nevnt i pkt 3.3. eksempel er berging 
av ”mann over bord”, torpedofiske og distansesvømming 

Patruljeline/kameratline line/stang som brukes ved dykking. Denne forbinder 2 dykkere eller 
flere

rebreather Pusteapparat hvor pustegassen resirkulerer

SCUBa "Self Contained Underwater Breathing apparatus". Dette er dykking 
hvor dykkeren bærer med seg sitt forråd av pustegass, herunder 
åpent, halvlukket eller lukket system

Sikkerhetsbelte et belte rundt dykkerens midje for å feste signalline/kom munika sjons-
kabel under dykking

Single escape enmanns unnslipping fra undervannsbåt eller Utt

Slangedykker Personell som innehar sertifikatklasse a og B og som kan gjen nom-
føre dykkearbeid med overflateforsynt utstyr
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Stasjonær dykking Dykking der plattformen det dykkes fra ligger i ro (for eksempel 
oppankret fartøy eller kai), og dykkingen foregår i et begrenset 
område

tender Dykkeleders assistent for drift av kammeret innvendig. Påkrevd under 
all aktivitet med personell i kammeret. tenderen skal være instruert i 
symptomer og handling ved nødsituasjoner

tilvenningsdykking grunnleggende sikkerhetsopplæring og utsjekk på aktuelt 
dykkerutstyr i henhold til gjeldende utdanningsprogram 

treningsdykk rutinemessig og planlagt trening der dykkeren kan vie full 
oppmerksomhet mot eget utstyr og dykkeprofil samt eventuell 
meddykker. treningsdykk kan også inngå i oppøvingsprogram opp 
mot aktuelle oppgaver ved fartøy/avdeling

trykkammer Kammer hvor personell kan oppholde seg under høyere eller lavere 
trykk enn atmosfæretrykket på stedet

trykkammer behandling Kammerdykk som ledd i medisinsk behandling eller ved diagnose av 
sykdom

Undervanns svømmer Personell som innehar sertifikat klasse C og er trent i 
undervannssvømming og -navigasjon

Undervannssvømming Svømming med rent oksygen eller nitrox i pustegassen, der formålet 
med svømmingen er taktisk fremdrift fra ett sted til et annet, eller 
slusing fra undervannsbåt 

Utt Unnslippingstreningstanken







BESTEMMELSER 
FOR DYKKING2:
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2	 BESTEMMELSER	FOR	DYKKING
2.1 Ansvarsforhold
2�1�1	 Innledning
Dykking forutsetter god planlegging og en klar fordeling av ansvar 
og plikter. Det ligger et særlig ansvar på oppdragsgiver, operativ sjef, 
dykkeoffiser og dykkeleder. Disse skal vurdere avdelingens kapasitet, 
dykkernes kvalifikasjoner og treningsnivå opp mot oppdragets art. 
Dette for at tiltak mot eventuelle ulykker skal kunne iverksettes. Det 
forutsettes spesielt at dykkeleder og den enkelte dykker følger de 
prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser som gjelder.

Det er til enhver tid den operative sjef som vurderer risikomomenter 
og utførelseskonsept og om nødvendig stanser dykking.

2�1�2	 Fagansvar	
Sjøforsvaret ved Sjef KNM Tordenskjold er ansvarlig for å utgi 
og oppdatere bestemmelser for dykking, samt faglig ansvarlig for 
dykketjenesten i Forsvaret.

Sjef DFS er på vegne av Sjef KNM Tordenskjold ansvarlig for å:
 z utdanne dykkere, dykkeledere og kammeroperatører i Forsvaret
 z godkjenne dykke relatert utdanning i tjeneste som 

gjennomføres ved andre utdanningsinstitusjoner i eller utenfor 
Forsvaret eller i utlandet

 z koordinere endringer og eventuelt nye bestemmelser i SUP 12
 z godkjenne og oppdatere dykketabeller i samråd med Forsvarets 

Sanitet/Fagavdeling/UVB dykkerlegens kontor (FSAN 
FAGAVD UVBDY) 

 z iverksette egne sikkerhetsbestemmelser og prosedyrer om 
nødvendig

 z holde seg àjour med den faglige utvikling
 z utarbeide forslag til utdanningsplaner, prosedyrer og 

retningslinjer
 z foreta inspeksjoner og kontroll
 z utarbeide forslag til materiellanskaffelse
 z føre oversikt over dykkeaktivitet og dykkeulykker i Forsvaret
 z godkjenne utprøvingskonsept for materiell jf punkt 2.4.6.

2�1�3	 Faglig	rådgiver,	dykkemedisin
FSAN FAGAVD UVB dykkerlegens kontor er faglig rådgiver i 
dykkemedisinske spørsmål og er ansvarlig for:

 z dykkemedisinsk utdanning
 z medisinsk godkjennelse av personell til dykking
 z oppdatering og ajourhold av aktuelle behandlingstabeller
 z gi råd om fysiologiske, medisinske og hygieniske faktorer av 

betydning for dykkerens helse og sikkerhet
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 z vidererapportering av skader til FO/Sanitetsstaben og 
rikstrygdeverket 

2�1�4	 Forsvarets	logistikkorganisasjon/
Systemer	Maritime	kapasiteter
Sjefen for Sjøforsvarets logistikkorganisasjon/Systemer Maritime 
kapasiteter (Sjef FlO/Sjef FlO MArKAP) har ansvar for 
Forsvarets dykkemateriell med de unntak som er nevnt under 
punkt 2.1.5. Sjef FlO MArKAP utøver sitt ansvar ovenfor de 
andre forsvarsgrener gjennom Sjef FlO lANDKAP og Sjef FlO 
lUFTKAP.

Sjef FlO MArKAP er ansvarlig for å utvikle vedlikeholdsrutiner 
som skal ivareta første til femte linjes vedlikehold.

2�1�5	 Forsvarets	logistikkorganisasjon/
Systemer	Land	og	Luft
Sjef FlO lANDKAP og Sjef FlO lUFTKAP har for sin 
forsvarsgren ansvar for:

 z kvantitativ kontroll av dykkemateriell
 z etablering av vedlikehold på brukernivå
 z budsjettering av materiell, reservedeler og vedlikeholdsutstyr 

som kjøpes inn fra FlO Vedlikehold MAr
 z behandling av taps- og skadesaker

2�1�6	 Dykkerådet
Dykkerådet er et koordineringsorgan innen dykketjenesten. 
Dykkerådets oppgave er å samordne de operative, tekniske og 
dykkemedisinske aspekter. rådet består av Sjef KNM/T, Sjef 
DFS, leder Dykkeavd/DFS (referent), Sjef FSAN FAGAVD UVB 
dykkerlegens kontor og representant fra FlO MArKAP). Møter i 
dykkerådet avholdes etter behov. 

For å oppnå tilstrekkelig fagkompetanse i rådet skal Sjef KNM/T/
DFS innkalle representanter fra det operative miljøet når det er 
behov.

Innspill til dykkerådet sendes sjef DFS minimum 14 dager før møtet.

2�1�7	 Dykkeoffiser
Alle enheter/avdelinger som har tilbeordret dykkere skal ha 
dykkeoffiser. Dykkeoffiser skal være militær dykker og dykkeleder 
(sertifikat kl D). Dykkeoffiser har et særlig ansvar for å vurdere 
risikomomenter ved dykking og er ansvarlig for:

 z dykkernes treningsnivå
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 z utstede dykkeordre for dykkeoppdrag
 z kvalitetssikre dykkeleders kompetanse
 z at avdelingens dykkere har gyldig dykkersertifikat
 z at avdelingens dykkemateriell forefinnes i henhold til 

utrustningslister og at nødvendig vedlikehold utføres iht. SJP 
100

 z fremsende årsrapport for dykking
 z evt informere FOH om dykkeoppdrag

Dykkeoffiser kan delegere utstedelse av dykkeordre for:
A. Treningsdykk til annet befal under forutsetning av at dette 
personell har fått tilstrekkelig opplæring i gjeldende regelverk og 
risikomomenter ved dykking.
B. Dykkeoppdrag til annet befal med dykkelederkurs klasse D og 
med tilstrekkelig kompetanse til å løse oppdraget. 

2�1�8	 Dykkeleder
Ved gjennomføring av dykking er dykkeleder ansvarlig for:

 z planlegging
 z varsling jf punkt 2.6.9
 z påse at gitte ordrer og bestemmelser følges
 z valg av dykkeprofil
 z at dykkejournal føres (blankett 2995)
 z forvisse seg om at linemann, båtmann og annet hjelpepersonell 

har de nødvendige kvalifikasjoner og er kjent med sine 
oppgaver 

 z kontrollere dykker før dykking
 z kontrollere dykkelederutstyret før dykking, jf pkt 2.5.2
 z orientere eventuell oppdragsgiver om spesielle forhold eller 

faremomenter før dykking starter

2�1�9	 Dykker
Dykkeren skal:

 z forvisse seg om at aktuelt utstyr har gjennomgått nødvendig 
kontroll, ref SJP-100

 z kontrollere sin egen dykkeutrustning og forvisse seg om at den 
virker tilfredsstillende før hvert dykk

 z sørge for å bli kontrollert av dykkeleder før dykking
 z melde fra om feil eller mangler til dykkeleder straks dette 

oppdages
 z gi tilbakemelding dersom han ikke føler seg kvalifisert for 

oppgaven
 z ikke dykke dersom han er under påvirkning/ettervirkning 

av rusmidler jf punkt 2.3.12, eller på annen måte har nedsatt 
allmenntilstand, herunder også sjøsyke

 z ikke overskride planlagt dykkedybde
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 z rapportere eventuelle uregelmessigheter og eller avvik fra 
planlagt dykkeprofil til dykkeleder etter dykk

2.2 Trening og kvalifikasjonskrav
2�2�1	 Innledning
Alle dykkere skal ha fått tilstrekkelig undervisning og trening i 
dykke- og nødprosedyrer, samt sikker bruk og vedlikehold av det 
utstyr de normalt bruker.

2�2�2	 Militært	dykkersertifikat
Sertifikatet angir hvilke typer dykkeutstyr og til hvilken dybde 
dykkeren er sertifisert for. Sjef DFS utsteder på vegne av SSK/
KNMT militært dykkersertifikat til personell som har gjennomført 
dykkekurs ved SSK/KNMT/DFS med godkjent resultat.

Militært dykkersertifikat utstedes for følgende klasser:

Klasse a Scuba-luft 
Klasse B overflateforsynt dykking
Klasse C rebreather
Klasse D Dykkeleder 
Klasse e Kammeroperatør

Sertifikatene med unntak av klasse D og E er kun gyldig når det er 
ajourført mht legekjennelse. 

Grunnleggende dykkerutdanning (kl A) gir myndighet til å fungere 
som dykkeleder for treningsdykk (SCUBA luft) til 20 m. 

For hver sertifikatklasse skal utsjekk på apparattype og øvet dybde 
påføres sertifikatet. For å erverve sertifikat for dykking dypere enn 
20 m skal det ha vært øvet i praktisk dekompresjon. 

Dersom dykkeren har gjennomført trening i OD/O2 skal dette 
påføres sertifikatet. 

2�2�3	 Dykkerkategorier	
Ved all militær dykking gjennomføres først en grunnleggende 
utdanning ved KNMT/DFS. 

Etter endt grunnutdanning skal tjenestestedet sørge for at dykkeren 
får tilstrekkelig opplæring til å utføre aktuelle oppgaver. Dette bør 
være spesifisert i et eget oppøvingsprogram.



SUP 12 (C) • 27

2�2�4	 Vedlikehold	av	kvalifikasjoner
Fartøy/avdelinger med dykkepersonell plikter å legge forholdene til 
rette for at dykkere oppnår status som erfaren dykker og deretter får 
jevnlig dykketrening (minimum 6 dykk de siste 6 mnd med den type 
utstyr som er relevant for tjenesten). Personell som ikke har dykket i 
sjø de siste 5 år må oppdatere sitt sertifikat på nytt iht. pkt 2.2.6.

2�2�5	 Rekvalifikasjon
Personell med militær dykkerutdannelse som ikke har oppfylt 
ovennevnte kvalifikasjonskrav, skal gjennomføre det manglende 
antall dykk som treningsdykk før de igjen kan utføre dykkeoppdrag. 

2�2�6	 Konvertering	og	oppdatering	
av	dykkersertifikat
Personell med dykkerutdannelse fra annen utdanningsinstitusjon 
kan etter søknad til sjef DFS søke om å få utstedt militært 
dykkersertifikat, enten direkte eller ved å gjennomføre evt 
manglende utdanning i regi av DFS. Et ufravikelig krav er at 
vedkommende person har fått tilstrekkelig opplæring i gjeldende 
regelverk, prosedyrer, nødprosedyrer og utsjekk på aktuelt utstyr. 

Dette gjelder også for personell med militær dykkerutdanning som 
ikke har dykket i sjø de siste 5 år, og/eller ikke har utsjekk på aktuelt 
utstyr. 

2�2�7	 Despesialisering
For å opprettholde militært dykkersertifikat må dykkere til 
enhver tid oppfylle de krav som stilles for dykketjenesten. 
Herunder legges det vekt på vedkommendes fysiske og psykiske 
tilstand, vurderingsevne og holdninger. Særlig legges det vekt 
på etterlevelse av sikkerhetsregler og rutiner. I de tilfeller der 
utstedende myndighet, Sjef DFS, finner at en person ikke lenger 
oppfyller kravene for å inneha militært dykkersertifikat, kan 
sertifikatet midlertidig eller varig inndras. Før inndragning bør 
sertifikatinnehaveren først gis skriftlig advarsel. Ved grove brudd kan 
sertifikatet inndras uten forutgående advarsel. Ankeinstans for Sjef 
DFS sin avgjørelse er Sjef KNM Tordenskjold.

2.3 Helse og miljø 
2�3�1	 Legeundersøkelse
Personell som søker dykketjeneste, tjenestegjørende dykkere, samt 
dykkere som innkalles til repetisjons- og mobiliseringsøvelse, skal 
undersøkes av lege iht. BFS 5-1-1-2-1. 

Tjenestegjørende dykkere skal årlig gjennomgå legeundersøkelse. 
Kjennelsen påføres militær dykkelogg.



28 • SUP 12 (C)

2�3�2	 Årlig	fysisk	test
Årlig fysisk test (befalstest) skal være bestått for å kunne utføre 
dykking. Dykkelegen påser at dette krav oppfylles ved periodisk 
legesjekk. 

2�3�3	 Dykkerskade/dykkeforbud
Dykkeskader kan i enkelte tilfeller gi dykkeforbud. I slike tilfeller 
skal den skadede ikke dykke før ny godkjennelse fra dykkelege 
foreligger.

2�3�4	 Sykdom/skade
Hvis en dykker har en sykdom eller skade som kan bli forverret ved 
fortsatt dykking, eller som kan nedsette sikkerheten, bør dykkelege 
konsulteres.

2�3�5	 Etter	sykefravær
Ved sykefravær utover 14 dager bør militær dykkelege kontaktes før 
dykking gjenopptas. 

2�3�6	 Fri	oppstigning
For å gjennomføre øvelser i fri oppstigning skal kandidaten inneha 
gyldig helseerklæring iht. BFS 5-1-1-2-1. 

2�3�7	 Krav	til	pustegasser	for	dykking
Krav til gasskvalitet og kontroll av pustegass er gitt i ”regelverk 
for Sjøforsvarets trykkluftsystemer og materiell” (SEP 134) og 
”regelverk for Sjøforsvarets oksygensystemer og materiell” (SJP-
92). Utover dette gjelder:

 z Før en ny eller brukt lagerbank med pustegass tilkobles anlegg, 
omfyllerpumpe eller gassmikser, skal gassens O2-innhold 
kontrolleres. 

 z Ved bruk av oksygenberiket pustegass skal medisinsk eller 
”Diving quality”oksygen brukes.

 z Ved bruk av standard NATO blandinger som pustegass 
skal oksygenprosenten være innenfor ± 1,0% av oppgitt 
oksygenprosent for blandingen

 z Ved bruk av helium eller nitrogen til blandingsgassdykking, skal 
man forsikre seg om at gassen er beregnet til bruk sammen med 
oksygen.

2�3�8	 Forurensning	
Dykkeren skal gis tilfredsstillende beskyttelse mot eventuelle 
forurensninger jf punkt 2.6.22 og punkt 3.5.
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2�3�9	 Varmebalanse
Det skal velges beskyttelsesutstyr som gir dykkeren tilfredsstillende 
varmebalanse.

2�3�10	 Ernæring	og	væskebalanse
Ved planlegging av lange og/eller belastende dykk, samt ved dykking 
i tropiske farvann, skal dykkerens ernæringstilstand og væskebalanse 
gis spesiell oppmerksomhet ved tilførsel av tilstrekkelig mat og 
drikke.

2�3�11	 Trening	etter	dykking
Hard fysisk aktivitet etter dykking øker risikoen for trykkfallssyke. 
Av den grunn bør dykkeren unngå hard fysisk aktivitet i tre timer 
etter avsluttet dykk.

2�3�12	 Rusmidler
Dykking under påvirkning eller ettervirkning av rusmidler kan få 
alvorlige konsekvenser for dykkerens liv og helse. Alkohol eller 
andre rusmidler skal ikke inntas de nærmeste 8 timer før dykking. 
Hvis dykkeren har inntatt bedøvende eller stimulerende midler 
(medisiner oa) de nærmeste 24 timer før dykking, har han plikt til 
å underrette dykkelederen om dette. Dykkeleder skal i så tilfelle 
konferere med lege dersom han er i tvil om dykking kan tillates.

2.4 Krav til dykkeutrustning
2�4�1	 Innledning
Ved militær dykking skal utstyr godkjent av FlO MArKAP STA 
DH benyttes. Militært dykkeutstyr skal kun benyttes til militær 
dykking. Ved bruk av tilleggsutstyr som verktøy, våpen etc skal 
dykkeren til enhver tid være gitt tilstrekkelig opplæring i bruk 
av utstyret, samt kunne gjennomføre nødprosedyrer med slik 
tilleggsutrustning.

FlO MArKAP er ansvarlig for godkjenning av alt dykkeutstyr.

2�4�2	 Kontroll	og	vedlikehold
Kontroll og vedlikehold av dykkemateriellet skal utføres iht. 
”Tekniske ordrer for integrerte plattformsystemer” (SJP - 100).

2�4�3	 Minimumsutstyr
I norske farvann, eller under tilsvarende forhold, skal følgende 
minimumsutstyr benyttes for de forskjellige typer dykking:

Scuba-luft
 z dykkedrakt komplett
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 z dykkemaske
 z svømmeføtter
 z flaskesett
 z innholdsmanometer
 z pusteventil
 z system for nødoppstigning som sikrer positiv oppdrift
 z dybdemåler og bunntidstaker/klokke
 z dykkekniv

Scuba rebreather
 z dykkedrakt komplett
 z dykkemaske
 z svømmeføtter
 z blandingsgassapparat
 z innholdsmanometer
 z system for nødoppstigning som sikrer positiv oppdrift 
 z reservegass system med tilstrekkelig pustegass (bailout) til å 

foreta en kontrollert oppstigning skal benyttes ved dykk som 
planlegges med dekompresjonsstopp 

 z dybdemåler og bunntidstaker/klokke
 z dykkekniv
 z ved undervannssvømming skal oppmerksomhets-/nødsignal 

medbringes.

Overflateforsynt dykking
 z reservegassflaske med minimum 1400 normalliter (Nl) 

pustegass
 z dykkedrakt komplett
 z helmaske med pusteventil og munn/nese maske
 z svømmeføtter eller støvler med vekt
 z dybdemåler og bunntidstaker/klokke 
 z dykkekniv
 z sikkerhetsbelte eller tilsvarende for feste av navlestreng
 z navlestreng
 z talekommunikasjon
 z dykkepanel med manometer
 z tilstrekkelig luftforråd med pustegass, inklusiv reservegass

2�4�4	 Liner	og	flytemarkør
liner og flytemarkør inngår normalt som en del av 
dykkeutrustningen. Følgende krav stilles til dette materiellet:

Signalline
 z diameter minimum 4 mm
 z bruddstyrke minimum 3000 N (300 kp)
 z bør være lys farge
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 z bør være dybdemerket 
 z bør være flyteline
 z bør være statisk

Festes signallinen til en flytemarkør på overflaten, bør signallinens 
lengde tilpasses planlagt dykkedybde.

luftslange eller kommunikasjonskabel kan benyttes som signalline 
dersom disse tilfredsstiller kravene ovenfor.

Kameratline/patruljeline
line/stang som brukes som forbindelse mellom 2 eller flere 
dykkere. linen kan festes med hurtigkobling/karabin mellom 
dykkerne eller med håndleddsstropp. linens lengde tilpasses 
oppdragets art.

Flytemarkør
 z skal ha oppdrift på minimum 15 kg
 z bør være utstyrt med refleks
 z bør være orange/rød av farge
 z bør ha festeanordning for lys

2�4�5	 Anskaffelser,	modifikasjoner	
eller	endringer	på	dykkeutstyr
Krav til anskaffelser, modifikasjoner eller endringer på dykkeutstyr 
fremsettes av fartøyer eller operative avdelinger ved behov. Krav 
fremsendes tjenestevei Sjef DFS med en utfyllende begrunnelse.

Sjef DFS vil i samråd med fartøy/operative avdelinger utarbeide et 
utprøvingskonsept i henhold til punkt 2.4.6.

Anskaffelser, modifikasjoner eller endringer på dykkeutstyr skal kun 
utføres etter godkjenning av FlO MArKAP. 

2�4�6	 Utprøving	av	utstyr
Ved utprøving av utstyr skal det utarbeides et utprøvningskonsept 
som godkjennes av Sjef DFS. Konseptet bør ivareta følgende:

 z sikre at brukeren har nødvendig kjennskap til utstyrets 
virkemåte

 z vurdere/utarbeide eventuelle nødprosedyrer
 z prøve/funksjonsdykking
 z evaluering opp mot aktuelle krav
 z vurdere om innfasings av nytt utstyr påvirker andre 

utstyrskomponenter
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2�4�7	 Prøving	av	dykkeutstyr	
Prøving av dykkeutstyr fra andre dykkeinstitusjoner eller andre 
lands forsvar kan gjennomføres under følgende forutsetninger:

 z dykkeren skal være sertifisert/opplært på tilsvarende utstyr
 z dykkeren har fått nødvendig opplæring
 z bestemmelser for dykking følges
 z maks dykkedybde 20 m
 z plan for gjennomføring godkjennes av dykkeroffiser 

Prøving av dykkeutstyr utover dette skal godkjennes av sjef DFS i 
god tid før dykking gjennomføres.

2.5 Støtteutstyr
2�5�1	 Innledning
Støtteutstyr er det materiell som kreves for gjennomføring av 
dykking i tillegg til dykkeutrustningen. Dette vil minimum bestå 
av dykkelederutstyr og O2-terapiutstyr. En må i hvert enkelt tilfelle 
vurdere ytterligere behov for å oppnå en sikker gjennomføring av 
dykking.

2�5�2	 Dykkelederutstyret
Dykkelederutstyret skal minimum bestå av følgende:

 z aktuelle dykketabeller
 z klokke
 z kniv
 z dykkeflagg (signalflagg «AlFA»)
 z egnet sambandsmiddel
 z oksygenterapiutstyr
 z førstehjelpsutstyr (enkeltmannspakker + plaster)
 z egnet lyskilde ved dykking i mørke
 z drikkevann

2�5�3	 O2	terapiutstyr
Oksygenterapiutstyret skal bestå av oksygenflaske og regulator med 
fristrømsoksygen.

Følgende krav stilles til oksygenterapiutstyret:
 z oksygenforråd min 300 normalliter
 z fristrømsregulator med kapasitet på min 12 l/min
 z ventilasjonsmaske med oksygennippel for munn-til-maske 

ventilasjon

2�5�4	 Behandlingskammer
Krav til behandling og retningslinjer for operering av 
behandlingskammer er gitt i kapittel 5
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Tiltak ifm behandling, samt aktuelle behandlingstabeller er gitt i 
Vedlegg A.

Et behandlingskammer på dykkestedet gir økt operativitet 
og sikkerhet for dykkeren. Krav om tilstedeværelse av 
behandlingskammer er beskrevet i punkt 2.6.14.

2�5�5	 Sikringsbåt
Båt som er utformet og innrettet slik at dykkere raskt og enkelt kan 
settes ut og tas om bord. Båten skal være utrustet og bemannet slik 
at det er enkelt å ta en bevisstløs dykker om bord. Dykkeleder må 
vurdere båtens størrelse og hastighetspotensiale opp mot dykkingen 
som skal gjennomføres og forholdene på stedet. Sikringsbåt skal 
være hensiktsmessig utstyrt for oppdraget.

2�5�6	 Dykkefartøy
Dykkefartøy er fartøy innredet og utstyrt for å fungere som 
plattform for dykkere. Fartøyet bør ha behandlingskammer om bord. 
Fartøyet bør ha mulighet for 2-punkts ankring.

2�5�7	 Hjelpefartøy
Fartøy utover dykkefartøy og sikringsbåt som benyttes ved 
gjennomføring av dykking. Dette kan være båter til vakthold, fartøy 
med kran, lektere ol.

2.6 Sikkerhetsbestemmelser
2�6�1	 Generelle	bestemmelser	for	dykking
Ved all dykking skal det være tilstrekkelig beredskap på 
overflaten, og dykkeoffiser må i hvert enkelt tilfelle vurdere 
overflatepersonellets kompetanse i forhold til antall dykkere og 
hva slags dykking som gjennomføres. Ved all dykking skal det være 
personell på overflaten som har nødvendig opplæring i linesignaler, 
samt være trent i å håndtere en nødsituasjon – spesielt med tanke 
på varsling, transport og førstehjelp. Alle dykk skal ledes av dykkere 
som innehar sertifikat for den type dykkerutstyr som benyttes.

2�6�2	 Dykketabeller
Ved militær dykking skal dykketabeller godkjent av fagmyndighet 
benyttes. Ved endring/implementering av dykketabell skal 
fagmyndighet innhente råd fra FSAN/FAGAVD/UVB 
Dykkerlegens kontor. Dykketabeller for SCUBA luft, OD/O2 og 
ElD er beskrevet i Vedlegg A. 

Dykketabeller for helioxdykking er beskrevet i ”Operational Manual 
– Viper+, Model 2400-A42 December 2005”.
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2�6�3	 Dykkeordre
Dykkeoffiser eller den han bemyndiger skal utstede dykkeordre 
(blankett 2997) før dykking iverksettes, jf punkt 2.1.7. Godkjent 
dagseddel, ukeprogram eller operasjonsordre med definert 
ansvarsforhold og rammebetingelser kan benyttes.

2�6�4	 Dykkeoppdrag
Dykkeoppdrag skal ledes av befal sertifisert som dykkeleder (kl D) jf 
punkt 2.1.8

Befal sertifisert som dykkeleder kan dykkelede seg selv under 
dykkeoppdrag der dette er forsvarlig. I slike tilfeller bør det brukes 
line til linemann.

2�6�5	 Treningsdykk
Treningsdykking skal utføres jevnlig for å vedlikeholde ferdigheter i 
henhold til avsnitt 2.2. Det skal være befal sertifisert som dykkeleder 
(kl D) på overflaten ved all treningsdykking, unntatt for følgende 
særbestemmelser:

Scuba-luft:
Treningsdykk med Scuba luft kan ledes av befal/menige med 
sertifikatklasse A eller høyere. Dykkeleder kan dykke alene, eller 
være en av dykkerne dersom det dykkes til maks dybde 20 m og 
dykkeren har oppnådd status som erfaren dykker, jf. avsnitt 1.5

Scuba-nitrox/heliox eller O2:
Dykkeleder kan være en av dykkerne dersom følgende 
forutsetninger er tilstede:

 z minimum sertifikatklasse C
 z maks dykkedybde 20 m
 z det dykkes i par 
 z minst en av dykkerne innehar sertifikatklasse D

Dykking alene med Scuba-nitrox/heliox/O2 skal gjennomføres med 
dykkeleder (kl D) og kl C på overflaten. 

2�6�6	 Pardykking
Ved pardykking skal en av dykkerne utpekes som leder i paret, 
normalt den som har signallinen.

2�6�7	 Reservedykker
Ved all dykking skal dykkeleder vurdere aktuelle risikomomenter 
og evt behov for reservedykker. reservedykker skal minimum 
inneha klasse A og være sertifisert til den dybde det dykkes til. 
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Dersom det planlegges med reservedykker skal han minimum være 
påkledd i drakt og klar til assistanse innen den tid dykkelederen 
mener er tilrådelig. reservedykkeren skal ha opplæring i å håndtere 
en krisesituasjon under vann og være gitt nødvendig opplæring i 
nød prose dyrer for det utstyr som brukes. reservedykker skal være 
erfaren dykker. 

reservedykker skal være på dykkestedet ved følgende operasjoner:
 z dykking der det er fare for å sette seg fast
 z tilvenningsdykking under kurs
 z dykk som krever dekompresjonsstopp
 z undervannssvømming der rent oksygen benyttes i pustegassen
 z dykking uten fri vei til overflaten
 z dykking uten signalline
 z tilvenningssprengning 

reservedykkeren kan være en av dykkerne dersom det dykkes med 
separate liner og/eller reservedykkerens oppgave er å overvåke den 
andre dykkeren.

2�6�8	 Dykkeflagg
For å varsle at dykking pågår skal signalflagg «AlFA» benyttes. 
Dette skal være synlig eller klart til å vises på dykkestedet. I mørke 
kan lanterneføring rød-hvit-rød benyttes.

2�6�9	 Varsling
Ved dykking på eller nær fartøy, eller i områder der det er fare 
for at annen aktivitet kan innvirke på dykkesikkerheten, skal 
nødvendig varsling foretas før dykking iverksettes. Eksempler på 
varslingsinstanser er havnevesen, fartøyer og aktuelle militære 
avdelinger. Varsling må også utføres i områder med dykkeforbud, for 
eksempel nær oppdrettsanlegg, mine/kabelfelt og fredete områder. 
Dykkeleder er ansvarlig for å varsle/innhente tillatelse forut for 
dykking i det aktuelle området. 

Fartøy/avdeling underlagt Nato-kommando skal gjennomføre 
varsling etter bestemmelsene gitt i ADivP-1.

2�6�10	 Sikringsbåt
Sikringsbåt(er) bør være på dykkestedet og klar til bruk når dette er 
hensiktsmessig. Dette må vurderes av dykkeleder i forhold planlagt 
aktivitet, forholdene på stedet og oppdragets art.
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2�6�11	 Signalline
Linesignaler
Signallinen skal festes forsvarlig til dykkeren. linesignaler skal med 
jevne mellomrom utveksles mellom dykker og linemann. Unntatt er 
når dykkerens tilstand kontrolleres på annen måte. Besvares ikke et 
signal, skal signalet gjentas. Besvares heller ikke dette signal, skal det 
umiddelbart iverksettes tiltak for å bringe dykkeren til overflaten. 

Dykking med signalline
Som hovedregel skal alle dykkere benytte signalline. Dersom to 
eller flere dykkere er forbundet med kameratline/patruljeline, er det 
tilstrekkelig at en har signalline til overflaten. 

Signallinen kan være festet til flytemarkør når følgende betingelser er 
oppfylt:

 z sikringsbåt benyttes
 z det ikke er planlagt dykk med dekompresjonsstopp
 z dykkeleder finner dette forsvarlig iht. de rådende forhold

Dykking uten signalline
Ved noen dykkeoperasjoner kan signallinen være til hinder for å 
utføre oppdraget. I slike situasjoner skal dykkeleder vurdere om 
risikoen ved å bruke signalline kan reduseres ved å ikke benytte line, 
for eksempel ved dykking der det er fare for å sette seg fast. Dette 
gjelder ikke for dykking uten fri vei til overflaten.

Ved dykking uten signalline gjelder følgende:
 z reservedykker er til stede
 z minimum to dykkere som holder innbyrdes visuell kontakt
 z sikringsbåt tilstede
 z dybdeforholdene i området skal ikke overstige reservedykkers 

kvalifikasjoner (dette gjelder ikke ved undervannsvømming, jf. 
kap 2.6.28).

2�6�12	 Talekommunikasjon
Talekommunikasjon gir økt overvåkning av dykkeaktiviteten og bør 
derfor tilstrebes brukt ved alle former for dykking hvis slikt utstyr er 
tilgjengelig.

Ved stasjonære dykkeoppdrag bør talekommunikasjon 
og videoovervåkning i sann tid anvendes. Ved brudd i 
talekommunikasjon fortsettes dykket ved bruk av linesignaler. 
Dykkeleder vurderer om dykket skal avbrytes i forhold til dykkets 
dybde, varighet og evt dekompresjonstid. Er det i tillegg fare for at 
dykker kan sette seg fast, avbrytes dykket.
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Ved overflateforsynt dykking skal normalt talekommunikasjon 
anvendes mellom dykker og overflaten. 

2�6�13	 Oppkalling	av	dykker
Egnet lydsignal kan benyttes for å kalle dykkeren til overflaten 
i spesielle situasjoner. Eksempler på slike er eksplosivholdige 
lydsignal eller mekaniske bankesignaler. Ved bruk av 
eksplosivholdige lydsignaler skal personellet gis nødvendig 
opplæring i bruk, sikkerhetsavstand, transport og oppbevaring av 
dette.

2�6�14	 Behandlingskammer
Dykking gir risiko for skade som kan kreve behandling i 
trykkammer. Ved all dykking skal det derfor utarbeides en plan for 
varsling og transport til et bemannet behandlingskammer.

Ved dykking som planlegges med dekompresjonsstopp har 
dykkeoffiser et særlig ansvar for å vurdere risiko i forhold til 
dykkets dybde, varighet, dekompresjonsprofil og eventuelt andre 
risikomomenter. 

Ved dekompresjonsdykking som planlegges med 16 min 
eller kortere dekompresjonstid i vann skal transporttid til 
behandlingskammer ikke overstige 60 min. Tilstrekkelig 
oksygen skal medbringes for den tid det tar å nå nærmeste 
behandlingskammer.

Behandlingskammer skal være på dykkestedet ved:
 z øving i fri oppstigning
 z overflatedekompresjon
 z dykking som innebærer mer enn 16 min dekompresjonstid i 

vann 
 z tilvenningssprengning, jf. 2.6.26.

2�6�15	 Oppdriftskontroll
Dersom oppstigningsvest nyttes til oppdriftskontroll skal ikke luft 
fra vestflasken benyttes. For å sikre positiv oppdrift i overflaten etter 
dykk, kan vestflaske nyttes.

Er det behov for tyngre vekter eller dykkestøvler for at dykkeren skal 
kunne stå stødig, ved for eksempel slamsuging eller annet arbeid på 
bunn, skal dette utføres med overflateforsynt utstyr.

Ved Scuba dykking/svømming skal medbrakt verktøy/våpen 
eller annen utrustning aldri være til hinder for at dykkeren i en 
nødsituasjon enkelt kan sikre seg positiv oppdrift.
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2�6�16	 Belastende	dykking
Etter belastende dykking skal dykkeren ikke være alene eller legge 
seg til å sove den første timen etter at dykket er avsluttet.

2�6�17	 Dypdykking
Dykking dypere enn 39 m i sjø skal ikke gjennomføres uten 
at relevant oppøving har funnet sted i løpet av de siste 3 mnd. 
Oppøvingen skal minimum inneholde 2 dykk i sjø ned mot aktuell 
dykkedybde. Trening i bruk av aktuelt verktøy/materiell bør også 
inngå.

Dypdykking skal ikke gjennomføres med SCUBA-luft.

2�6�18	 Dekompresjonsdykking
Ved dykk som krever dekompresjonsstopp gjelder følgende:

 z reservedykker skal være tilstede på dykkestedet
 z dekompresjonsline skal benyttes
 z bunntau bør benyttes
 z talekommunikasjon bør benyttes

Stasjonær dykking som krever dekompresjonsstopp mer enn 15 min 
bør gjennomføres med overflateforsynt dykkeutstyr (dette gjelder 
ikke for blandingsgassdykking).

2�6�19	 Overflatedekompresjon
Overflatedekompresjon skal ikke gjennomføres uten at relevant 
oppøving har funnet sted i løpet av de siste 3 mnd. Oppøvingen 
skal spesielt vektlegge prosedyre/drill fra dykkeren forlater 
9 m stopp i sjø til dykkeren er på 12 m i trykkammer. Ved 
overflatedekompresjon skal følgende tiltak iverksettes:

 z klargjort og bemannet behandlingskammer skal være på 
dykkestedet

 z bunntau og dekompresjonsline skal brukes

2�6�20	 Dykking	med	delvis	fri	vei	til	overflaten
Dykking med delvis fri vei til overflaten beskriver situasjoner der man 
ikke dykker lenger inn i et system enn at man klarer å svømme ut på 
egenhånd uten ekstra pustegass, normalt ikke lenger enn 25 meter.

2�6�21	 Dykking	uten	fri	vei	til	overflaten	
Dykking uten fri vei til overflaten beskriver situasjoner der man går 
inn i et system som kan gi umiddelbar livsfare hvis man ikke har en 
alternativ luftkilde.
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Ved dykking uten fri vei til overflaten (for eksempel dykking 
inne i vannjetaggregat og skipsvrak, arbeid i trål og nøter etc) 
skal dykkeoffiser påse at dykkere og dykkeledere har nødvendig 
kompetanse og trening til å utføre dykkingen. Dykkeleder skal 
vurdere de tiltak som må iverksettes for at dykkingen skal kunne 
foregå på en sikker måte. 

Følgende materiell/støtte er ufravikelig:
 z talekommunikasjon
 z reservedykker

Ved dykking under is skal utstyr for åpning av råk/lage hull være 
tilgjengelig på dykkestedet.

2�6�22	 Dykking	i	forurenset	vann
Ved dykking i forurenset vann, jf punkt 2.3.8, skal tørrdrakt og 
helmaske nyttes. Valg av drakttype skal vies spesiell oppmerksomhet. 
Tiltak for rensing bør være forberedt.

2�6�23	 Dykking	i	mørke/dårlig	sikt
Dykkerne skal være utrustet med to separate egnede lyskilder, 
hvorav den ene kun benyttes i nødsituasjon. Hvis det benyttes 
flytemarkør skal denne kunne ses.

2�6�24	 Bruk	av	verktøy	under	vann
Ved arbeid under vann hvor verktøy benyttes skal dykkeren være 
gitt nødvendig opplæring i verktøyets virkemåte, sikkerhetsregler og 
faremomenter.

2�6�25	 Løfteoperasjoner
Ved løfteoperasjoner under vann skal dykker ikke bevege seg rett 
under eller rett over hengende objekt. Dykkeren skal ikke benytte 
egen ventil/inflator for å fylle løfteballong.

2�6�26	 Sprengning	under	vann
Undervannssprengning 
Dykkere skal være på sikker avstand iht. ADivP-1 ved undervanns-
sprengning i områder der dykking pågår. 

Ved øvelser der markørladning inntil 500 g TNT ekvivalent 
benyttes, skal avstand til dykkere være minimum 100 m. I tillegg skal 
avstand til oppdrettsanlegg, undervannsinstallasjoner etc være iht. 
ADivP-1.
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Dykkere som deltar i slike øvelser skal ha gjennomført 
tilvenningssprengning (ref neste avsnitt).

Tilvenningssprengning
I forbindelse med utdanning av dykkere kan tilvenningssprengning 
gjennomføres under vann. Ved slike øvelser skal det oppnevnes en 
øvingsleder, sprengningsleder og dykkeleder. I tillegg skal dykkelege 
være tilstede. 

Øvelsen skal varsles til aktuelle fartøyer, havnekontor, 
operasjonssentral og eventuelt andre som blir berørt av øvelsen. 

For øvrig skal bestemmelser i UD 2-1 og andre aktuelle 
bestemmelser følges ifm bruk av sprengstoff/tennmidler.

Følgende materiell/støtte er ufravikelig:
 z signalline (maks 5 m lang)
 z reservedykker
 z behandlingskammer på stedet
 z sikringsbåt(er) på overflaten

Ved gjennomføring av øvelsen gjelder følgende:
 z maksimalt 1 kg TNT eller tilsvarende skal benyttes
 z dybden for dykker og ladning er maksimalt 5 m.
 z det skal være minimum 40 m avstand mellom dykker og ladning
 z maksimal bunndybde er 30 m, men bør ikke overskride 20 m. 

Dybdeforholdene i området skal ikke overstige reservedykkers 
kvalifikasjoner.

 z øvelsen skal gjennomføres i dagslys
 z dykkerne skal benytte tørrdrakt
 z øvelsen bør utføres i et område hvor det ikke kommer i konflikt 

med skipstrafikk eller annen virksomhet som kan påvirke 
sikkerheten til dykkerne

 z øvelsen bør ikke utføres i nærheten av oppdrettsanlegg eller 
annen virksomhet som kan ta skade av undervannsprengninger

2�6�27	 Søksoperasjoner
Ved bruk av dykkere i en søksoperasjon skal dykkerne være gitt 
nødvendig opplæring i aktuell søkstype.

2�6�28	 Dykking	med	Scuba	rebreather
Dykking med scuba rebreather skal foretas iht. veiledning gitt i 
Håndbok for dykking (SUP 13), eller bruksanvisning/manual for 
det enkelte apparat.
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Dykkeleder skal ha sertifikat kl D, og være sertifisert for dykking 
med gjeldende apparat. Ved undervannssvømming skal dykkeleder 
være befal.

Undervannssvømming
Følgende tilleggsbestemmelser gjelder for undervannssvømming 
med Scuba rebreather:

 z dykkerne skal være forbundet med kameratline/patruljeline 
eller ha egen livline

 z hydrostatventil kan benyttes ved svømming uten signalline. Ved 
bruk av hydrostatventil skal denne justeres for å utløses ved et 
trykk tilsvarende 3 – 7 m dypere enn normal dykkedybde for 
gassblandingen

 z Dersom hydrostatventil ikke benyttes skal det alltid dykkes 
slik at dykkerne holder innbyrdes visuell kontakt og overvåker 
hverandre under hele dykket. I slike tilfeller skal det brukes 
oppstigningsvest med tilstrekkelig oppdrift til å bringe 
dykkeren sikkert til overflaten med et enhåndsgrep.

Forut for en øvelse, eksempelvis slusing og tårntransport/transit 
UVB eller dykking uten hydrostatventil og livline, skal relevant 
oppøving gjennomføres. Oppøvingen skal målrettes mot oppdraget 
med hensyn til pusteutstyr, all annen utrustning og forholdene 
i operasjonsområdet. Oppøvingen skal minimum bestå av 4 
svømminger med total dykketid 200 minutter.

Dykketidsbegrensninger for oksygensvømming er beskrevet i 
Vedlegg A.

2�6�29	 Kursdykking
For kursdykking gjelder:

 z dykkeleder skal være befal og ha gjennomført internopplæring 
ved aktuell avdeling

 z reservedykker skal alltid benyttes ved tilvenningsdykking under 
kurs

 z behov for reservedykker utover tilvenningsdykking vurderes av 
dykkeleder

 z behandlingskammer skal kunne nås innen 30 minutter (O2-
svømming unntatt)

 z ved dykking i sjø kan hver dykkeleder maksimalt lede 4 elever 
samtidig

 z ved tilvenningsdykking bør dybden på dykkestedet være 
tilnærmet den fastsatte dykkedybde for øvelsen som skal 
gjennomføres
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2�6�30	 Fri	oppstigning
For trening i fri oppstigning (UTT, basseng, eller i sjø) gjelder:

 z personell som skal gjennomføre utdanning eller øving i fri 
oppstigning skal være godkjent for dette av dykkelege

 z behandlingskammer skal være klart til bruk på dykkestedet og 
skal holdes i beredskap i 2 timer etter avsluttet øvelse

 z lege skal alltid være på dykkestedet
 z elevene skal ikke oppholde seg alene den første timen etter 

oppstigning
 z den første påfølgende timen skal elevene oppholde seg innenfor 

15 min fra klargjort behandlingskammer

2�6�31	 Dykking	i	svømmehall
Dykking i svømmehall gjennomføres normalt som ledd i 
kursdykking og utprøving av utstyr. Ved dykking i svømmehall skal 
oksygenterapiutstyr være tilstede. Dykkeleder kan forøvrig fravike 
følgende bestemmelser:

 z krav til dykkeutrustning, jf punkt 2.4
 z krav til bruk av signalline, jf punkt 2.6.11
 z krav til dykkeflagg, jf punkt 2.6.8
 z krav til dykkelederutstyr, jf punkt 2.5.2
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3	 BESTEMMELSER	FOR	
OVERFLATESVØMMING
3.1 Leder overflatesvømming
leder overflatesvømming bør ha militært dykkersertifikat kl A eller 
høyere. Han vurderer behov for støtteutstyr ut fra rådende forhold 
og oppdragets art. leder overflatesvømming er ansvarlig for:

 z å kontrollere svømmerne før, under og etter svømming
 z å holde tilfredsstillende kontroll under svømming
 z at nødvendig støtteutstyr er tilgjengelig (eksempelvis samband, 

signalflagg, lys/lydsignal for å påkalle oppmerksomhet)

3.2 Overflatesvømmer 
Overflatesvømmer er ansvarlig for å:

 z kontrollere sitt utstyr
 z følge planlagt svømmerute
 z melde fra om helsemessige problemer eller feil/mangler på 

utstyret

3.3 Overflatesvømmerutstyr
Minimumsutrustning er:

 z maske
 z drakt
 z svømmeføtter
 z vest for å sikre positiv oppdrift*
 z egnet oppmerksomhetssignal/nødsignal

* Vest kan utelates i tilfeller der leder overflatesvømming mener 
dette er forsvarlig. Andre sikkerhetstiltak bør i slike tilfeller vurderes, 
for eksempel type dykkedrakt, line, følgebåt, sikringsdykker etc.

3.4 Gjennomføring av overflatesvømming
Ved overflatesvømming skal det vies spesiell oppmerksomhet mot 
luft/vanntemperatur og faren for nedkjøling. Svømmerne skal derfor 
gis nødvendig opplæring i beskyttelse mot kuldepåvirkning.

Svømmerne skal være gitt tilstrekkelig opplæring i bruk av drakt 
og flyte- eller oppstigningsvest, samt nødutstyr. I tillegg skal de 
være klar over nødsignalene som gjelder under svømmingen. I 
mørke eller dårlig sikt skal svømmerne utstyres med egnet lyskilde 
og oppmerksomhets-/nødsignal. Ved all overflatesvømming skal 
sikringsbåt(er) og egnet sambandsutstyr benyttes. 

3.5 Forurensning
leder overflatesvømming skal være spesielt oppmerksom på 
forurensing i sjøen og eventuelt avbryte svømming, jf punkt 2.3.8.
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4	 BESTEMMELSER	FOR	
ØVELSER	I	FRI	OPPSTIGNING
4.1 Ansvarsforhold
4�1�1	 Utdanning
KNMT/DFS er ansvarlig for utdanning av dykkere og ubåtpersonell 
ifm unnslippingstrening og trening i fri oppstigning. Treningen 
gjennomføres ift gjeldende utdanningsprogram.

KNMT/DFS er også ansvarlig for trening og internopplæring av 
instruktører i tanken.

4�1�2	 Drift	og	vedlikehold
KNMT/DFS har ansvar for drift og vedlikehold av UTT. 
Vedlikehold skal gjennomføres jevnlig og iht. gjeldende instrukser. 

Vannkvaliteten i UTT skal være i henhold til Forskrift for 
badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (FOr 1996-06-13 nr 592).

4�1�3	 Operativt	ansvar
Kontrolloffiser
Ved gjennomføring av øvelser i UTT skal det alltid være utnevnt 
en kontrolloffiser. Kontrolloffiseren skal ha hatt opplæring i bruk 
av kontrollpanelet på tanktopp og kjenne til de posisjoner som er 
i bruk i tanken. Avdelingsleder tank autoriserer personell i denne 
posisjonen.

Slippmester
Slippmester har det øverste ansvaret under vann ved øvelser i 
UTT. Slippmester avgjør når eleven kan slippes ved øvelser i fri 
oppstigning. Slippmester skal ha lang erfaring som instruktør i 
klokke eller 10 m sluse.

Instruktør klokke
Instruktører i klokke skal ha utsjekk i betjening av klokke, samt i den 
posisjonen han skal ha under øvelsen.

10 m sluse
Instruktører i 10 m sluse skal ha hatt erfaring i klokken. I tillegg skal 
han ha teknisk utsjekk i slusen, samt instruktør utsjekk i gjeldende 
posisjon.

Overflate
Instruktører i overflaten skal være utsjekket iht. gjeldende 
utdanningsprogram. I tillegg skal han ha instruktør utsjekk i 
gjeldende posisjon.
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Ubåtseksjon
Instruktør i ubåtseksjon skal ha hatt erfaring fra posisjon ”10 m 
sluse”. I tillegg skal han ha teknisk utsjekk i slusen, samt instruktør 
utsjekk i gjeldende posisjon.

Enmannssluse
Instruktøren skal ha hatt erfaring fra klokke ifm trening i single 
escape. I tillegg skal han ha teknisk utsjekk i slusen, samt instruktør 
utsjekk i gjeldende posisjon. Instruktører i enmannssluse bør ha 
gjennomført minst 2 løp som elev fra denne posisjonen.

4�1�4	 Medisinsk	ansvar	og	beredskap
UVB dykkelegen er ansvarlig for å utføre helsekontroll av dykkere 
før øvelser i fri oppstigning. Krav til helseundersøkelser for slike 
øvelser er gitt i ”BFS 5-1-1-2-1 Medisinske kvalifikasjonskrav i 
Sjøforsvaret”.

Ved alle elevøvelser i fri oppstigning (både i UTT og i sjø) skal 
kammer være klargjort, og det skal være dykkelege tilstede. Det skal 
på forhånd utnevnes en kammeroperatør og tender.

4.2 Trening og kvalifikasjonskrav i UTT
4�2�1	 Innledning
Del 1 består av leidertest, 2 løp fra 10 m sluse og 1 løp fra UVB 
seksjon. Dersom det er få elever kan øvelsene gjennomføres fra 
klokken.

Del 2 består av enkeltmannsunnslipping fra enmannssluse med UVB 
redningsdrakt. Del 2 forutsetter at del 1 er gjennomført.

4�2�2	 Bemanning	ved	del	1	(grunnleggende	
trening	i	fri	oppstigning)
Posisjon antall merknad
Kontrolloffiser 1 må være befal
overflate 2 må være dykker
Klokke 3 må være dykker
10 m sluse 1 må være dykker og befal
Slippmester 10 m 1 må være dykker og befal
Slippmester 20 m 1 må være dykker og befal
UVB seksjon 1 må være dykker og befal
Kammeroperatør 1 må være befal
tanktopp 1 må være befal
tanktopp assistent 1
Dykkelege 1 tilstede på DFS
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Kontrolloffiser tank kan beordre instruktører i flere posisjoner 
dersom dette er praktisk gjennomførbart. 

Bunntider for elever: 
10 m sluse: Maks bunntid 20 min
UVB seksjon: Maks bunntid 20 min
Hver enkelt elev bør tilstrebes å ha så kort bunntid som mulig pga 
faren for trykkfallssyke. Elevene bør derfor gjennomføre øvelsen i en 
forhåndsbestemt rekkefølge fra 10 m sluse, og i motsatt rekkefølge 
fra UVB seksjon.

Bunntider for instruktører:
Iht. gjeldende dykketabell

4�2�3	 Bemanning	ved	del	2	
(enkeltmannsunnslipping)
Posisjon antall merknad
Kontrolloffiser 1 må være befal
overflate 2 må være dykker
Klokke 2 må være dykker
enmannssluse min 2 må være dykker og befal
Kammeroperatør 1 må være befal
tanktopp 1 må være befal
tanktopp assistent 1
Dykkelege 1 tilstede på DFS

Kontrolloffiser tank kan beordre instruktører i flere posisjoner 
dersom dette er praktisk gjennomførbart. 

Dykketider for instruktører:
Iht. tabell for instruktører i tanken.
Instruktører i enmannssluse kan gjennomføre maks 6 løp hver.

4�2�4	 Bading	i	tanken
Med bading i tanken menes aktivitet der det gjennomføres trening 
som ikke innebærer øvelser i fri oppstigning. Eksempler på slike 
øvelser er fridykking og bading.

Ved all bading i UTT skal det minimum være beordret én 
kontrolloffiser og én person til å betjene klokken. Disse skal ha 
utsjekk i gjeldende posisjoner.

Ved bading skal aldri personell som ikke er utsjekket gå inn i 
luftlommer i UTT (klokke eller sluser). 
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All bading skal på forhånd være godkjent av Tankavdelingen.

4.3 Trening og kvalifikasjonskrav 
ved fri oppstigning sjø
4�3�1	 Innledning
All trening i fri oppstigning i sjø forutsetter at eleven har 
gjennomført øvelser på forhånd i UTT (Del 1 eller Del 2). 

4�3�2	 Del	3	(Fri	oppstigning	i	sjø	for	dykkere)
Del 3 i sjø er trening i nødprosedyrer der en del av øvelsen innebærer 
fri oppstigning i sjø. Ved slik trening skal det minimum være én 
dykker på bunn som kontrollerer eleven og som fungerer som 
slippmester. Slippmesteren skal være erfaren dykker og befal.

Det skal også være beordret en dykkeleder, samt tilstrekkelig 
personell på overflaten til å håndtere en nødsituasjon. 

Øvelser i fri oppstigning i sjø bør ikke gjennomføres fra større dyp 
enn 10 m.

4�3�3	 Unnslipping	fra	undervannsbåt
Unnslipping fra undervannsbåt (UVB) er oppdelt i to 
ansvarsområder. Sjef UVB er ansvarlig for mannskapet til disse har 
forlatt UVB. Øvingsleder overtar ansvaret for unnslipperen når han/
hun har forlatt UVB. 

Ved unnslippingstrening i sjø skal øvingsleder vurdere de 
sikkerhetstiltak som skal til for å gjennomføre øvelsen på en 
forsvarlig måte. Det skal alltid opprettes kommunikasjon mellom 
overflate og UVB under hele øvelsen. Dersom kommunikasjonen 
brytes, avsluttes øvelsen umiddelbart.

Ved all unnslippingstrening fra UVB skal overflateområdet være 
sikret på en slik måte at uvedkommende ikke kan komme inn i 
området. Det skal alltid utvelges en bestemt sikringsbåt til å ta i mot 
unnslipperen i overflaten. Unnslipperen skal undersøkes av lege 
innen to minutter etter at han har kommet til overflaten.

Unnslipping i sjø skal ikke gjennomføres fra større dyp enn 60 m 
(målt fra slusekanten).
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5	 BESTEMMELSER	FOR	
OPERERING	AV	TRYKKAMMER
5.1 Ansvarsforhold
5�1�1	 Utdanning
KNM Tordenskjold/Dykker- og froskemannsenteret 
(KNMT/DFS) er ansvarlig for utdanning og sertifisering av 
kammeroperatører, samt rammeplan for internopplæring av 
kammeroperatører (vedlegg B) og tendere (vedlegg C).

Dykkeroffiser/driftsansvarlig ved fartøy/avdeling er ansvarlig for 
internopplæring av eget personell

5�1�2	 Drift	og	vedlikehold	
Driftsansvarlig har ansvar for drift av kammer(e), og at alle rutiner 
og utbedringer av defekter/skader blir gjennomført.

Forsvarets logistikkorganisasjon/Maritime Kapasiteter/
Skipsteknisk Avdeling/Dykker- og Høytrykksseksjon (FlO 
MArKAP STA DH) er fagmyndighet for alle Forsvarets trykkamre 
og ansvarlig for tekniske ordrer (TO) i SJP 100. Forsvarets 
logistikkorganisasjon/Vedlikeholdsdivisjon/Maritim (FlO 
VEDlIKEHOlD MAr) utfører alle rutiner (ref SJP 100).

5�1�3	 Medisinsk	utstyr
Medisinsk utstyr som brukes i trykkammer skal være godkjent for 
slik bruk. Driftsansvarlig for kammeret har ansvar for at utstyret er 
sikkerhetsmessig forsvarlig bruk i kammer. Forsvarets Sanitet, UVB 
Dykkerlegens kontor er medisinsk faglig ansvarlig for utstyret. SUP 
13 gir generell veiledning i risikovurdering av medisinsk teknisk 
utstyr for slik bruk.

Driftsansvarlig er ansvarlig for at det etableres rutiner for å erstatte 
brukt medisinsk utstyr.

5�1�4	 Teknisk	sertifikat	for	trykkammer
FlO MArKAP utfører årlig, 5-årlig og 10-årlig kontroll av 
trykkammer iht. SJP 100. Etter årlig kontroll utstedes av FlO 
MArKAP STA DH et kontrollbevis på grunnlag av rapporter fra 
kontroll, prøving og vedlikehold. Kontrollbeviset skal spesielt angi 
åpningstrykk og stengetrykk av trykkammerets sikkerhetsventil.

Etter 10-årlig kontroll eller trykkprøving utstedes et 
trykkammersertifikat.
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5�1�5	 Behandlingstabeller	og	medisinske	prosedyrer
UVB dykkerlegen er ansvarlig for at behandlingstabeller og 
medisinske prosedyrer er oppdatert. 

UVB dykkerlegen kan gi fullmakt til at andre leger kan foreta den 
medisinske behandlingen i Forsvarets trykkamre.

Den dykkerlege som har beordret behandling er ansvarlig for valg av 
behandlingstabell og har det medisinske ansvar for pasienten.

5�1�6	 Operativt	ansvar
Kammeroperatøren er sikkerhetsmessig ansvarlig for det enkelte 
kammerdykk. Tender, hjelpepersonell og eventuelt støttepersonell 
er underlagt kammeroperatør.

5.2 Trening og kvalifikasjonskrav
5�2�1	 Krav	til	kammeroperatør	
En kammeroperatør skal minimum inneha militært dykkersertifikat 
kl E -kammeroperatør. Han skal i tillegg være gitt internopplæring 
for betjening av det aktuelle trykkammer.

5�2�2	 Vedlikehold	av	ferdigheter	
Alt personell, som iht. sin tjenestestilling forutsettes å betjene 
trykkammer, skal gis mulighet for jevnlig å vedlikeholde 
ferdighetene. Dersom en kammeroperatør ikke har betjent et 
kammer de siste 12 mnd, skal han gis ny internopplæring. 

5�2�3	 Opplæring	av	tender	
Tender skal være gitt internopplæring på tjenestestedet.

5�2�4	 Hjelpepersonell
Hjelpepersonell og tender skal være medisinsk godkjent for opphold 
under trykk. 

5.3 Helse og miljø
5�3�1	 Sanitetsutstyr	til	trykkammer
Behovet for medisinsk utstyr knyttet til trykkammer er basert 
på bruksområde og risikovurdering. Forsvarets Sanitet, UVB 
Dykkerlegens kontor, er medisinsk faglig rådgiver for lokal 
driftsansvarlig i valg av medisinsk utstyr.

5�3�2	 Kontroll	av	medisinsk	utstyr
lokal sanitetsavdeling skal gjennomføre tilsyn og kontroll av 
medisinsk utstyr minimum en gang årlig hvis dette ikke er gjort 
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av annen kvalifisert enhet (f.eks sanitetsmagasin eller skipslege). 
Kontrollen føres i kontroll og vedlikeholdsjournalen. 

5�3�3	 Hygiene	og	desinfeksjon
A. Fjerning og desinfisering av sanitetsmateriell
Sanitetspersonell er ansvarlig for å fjerne sanitetsutstyr som har 
vært brukt under behandlingen. Når sanitetspersonell ikke er 
tilgjengelig, må kammeroperatøren selv sørge for dette. Fjerning av 
brukt sanitetsutstyr utføres ved bruk av engangs gummihansker. Alt 
forurenset forbruksmateriell skal kastes i egne sekker/beholdere og 
destrueres ved brenning. Utstyr og inventar som er tilsølt med blod 
skal etter behandlingen vaskes grundig med såpevann og desinfiseres 
med egnet middel.

B. Rengjøring av kammer etter behandling
rengjøring etter søl av kroppsvæske, blod, urin o.l. skal foregå etter 
følgende prosedyre:

1. Tørke med tørkepapir umiddelbart til synlig rent
2. Vask med såpevann med påfølgende tørk med tørkepapir.
3. Desinfisering med egnet middel etter behandlingen er avsluttet 

(f.eks. desinfeksjonssprit).

5.4 Behandling av pasienter
5�4�1	 Beordring	av	behandling	i	trykkammer
All behandling av pasienter i trykkammer skal beordres skriftlig av 
dykkerlege. 

Unntatt er nødsituasjoner hvor behandling må startes umiddelbart. 
Dykkerlegen kontaktes så snart situasjonen tillater det.

5�4�2	 Beordring	av	kammeroperatør	og	tender
Ved alle behandlinger skal det beordres en kammeroperatør med 
ansvar for å betjene kammeret utvendig, og en tender som skal 
assistere med betjening av kammeret innvendig. Tender skal 
være våken og bistå pasienten under hele behandlingen. Under 
behandlinger og kammerdykk med varighet mer enn 60 min skal 
kammeroperatør ha en annen kammeroperatør i umiddelbar nærhet 
for assistanse.

5�4�3	 Behandlinger	flere	dager	på	rad
Tender skal maksimalt benyttes 3 dager på rad ved 
kammerbehandlinger. Etter dette skal tender ha minst 24 timers 
hvile før en ny behandling kan gjennomføres.
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5.5 Dykking i trykkammer
5�5�1	 Kammerdykk	til	60	m	eller	90	m
Dykking i trykkammer kan gjennomføres til 60 m eller 90 m for 
at elever skal få tilvenning/erfaring med trykkutligning og/eller 
nitrogennarkose (dybderus).

Kammerdykk til 90 m skal begrenses til de kategorier dykkere som 
er eller vil bli sertifisert til dykking dypere enn 30 m.

For dykking til 60 m eller 90 m følges “Tabell for kammerdykk til 60 
m” eller “Tabell for kammerdykk til 90 m”. 

5�5�2	 Kammerdykk	inntil	50	m
For dykking til 50 m og grunnere følges tabeller som for dykking i 
sjø.

5�5�3	 Kammerdykk	for	sivilt	personell
Sivilt personell som har behov for å delta på simulert dykk i kammer 
kan få gjort dette under følgende forutsetninger:

 z Det skal foreligge et saklig (pedagogisk, operativt eller på annen 
måte tjenestemessig relatert) behov

 z Største tillatte trykk er 7 Bar (60 m)
 z Sivilt personell uten tidligere dykkeerfaring skal ikke 

eksponeres for trykk > 3 Bar (20 m)
 z Kammerdykk dypere enn 30 m skal begrenses til personell som 

har særskilt behov (se over) for å erfare dybderus (vanligvis 
elever på videregående fritidsdykkeropplæring, instruktører for 
slike eller yrkesdykkere).

 z Personellet skal ha helseerklæring gyldig for den kategori 
dykkere de tilhører (fritidsdykking/yrkesdykking). Forsvarets 
Sanitet, UVB Dykkerlegens kontor kan gi bestemmelser om 
helseerklæring, innvilge dispensasjon og fravik fra dette kravet. 
UVB Dykkerlegens kontor fastsetter krav til helseundersøkelse 
for personell som ikke er sertifiserte fritids- eller yrkesdykkere.

Personell i Forsvaret som har tjenestemessig behov for å bli 
introdusert til hyperbar eksponering kan delta i kammerdykk etter 
bestemmelsene i dette avsnittet.

5.6 Bruk av pustegass i trykkammer
5�6�1	 Krav	til	kvalitet	av	pusteluft
Krav til kvalitet av pusteluft er gitt i SEP-134 avsnitt 6 og er lik krav 
gitt av Arbeidstilsynet.

5�6�2	 Krav	til	kvalitet	av	oksygen	som	pustegass
Oksygen skal være godkjent som medisinsk oksygen.
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5�6�3	 Krav	til	kvalitet	av	
blandingsgasser	som	pustegass	
Blandingsgass skal ha en gassprosent som ikke avviker mer enn ±1% 
fra den oppgitte blandingen.

5�6�4	 Oksygenprosenten	i	kammeratmosfæren
Oksygenprosenten i kammeratmosfæren skal ikke overskride 23%. 
Kammerdykket skal avbrytes hvis oksygenfraksjonen overstiger 
25%.

5.7 Klargjøring av trykkammeret
Kammeroperatøren skal før trykkammeret benyttes kontrollere at 
personell har gyldig dykkeordre og militært dykkersertifikat, eller 
godkjenning/beordring fra lege før dykking/behandling starter. Han 
skal også:

A. Informere deltakende personell om:
 z dykke/behandlingsprofil
 z problemer ifm utligning
 z hva som ikke kan medbringes i trykkammeret
 z forventet støy, lyder og temperatursvingninger
 z eventuelle farer 

B. Utvendig kontrollere at:
 z det er tilstrekkelig med gass for dykket/behandlingen
 z belysning og eventuelt monitor er påslått
 z kommunikasjonen fungerer
 z eksosventiler er stengt
 z kraner som ikke skal benyttes er stengt
 z eventuelle velgerventiler for manometrene står i riktig stilling
 z utstyr for brannslukking er til stede
 z klokke(r) fungerer
 z skotøy og brannfarlig utstyr ikke bringes inn i kammer
 z bekledningen til personellet ikke er tilgriset med olje/maling, 

eller at andre stoffer som kan øke brann/eksplosjonsfaren ikke 
medbringes i kammeret

 z SUP 12, dykkejournal, skrivesaker og kontroll og 
vedlikeholdsjournal er til stede

C. Innvendig kontrollere at:
 z oksygenanlegg er klargjort og BIBS-masker er til stede
 z brannslukningsutstyr er til stede
 z ventiler for gass inn/ut er i riktig stilling
 z medisinslusen er stengt
 z ikke unødig brannfarlig materiell finnes i kammer 
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5.8 Kammeroperering
5�8�1	 Kammeroperatørens	plikter

 z følge dykkeprofil iht. tabell gitt i dykkeordre/behandlingsordre
 z under nedkjøring stoppe på ca 3 m i noen sekunder for å lytte 

etter lekkasjer
 z forvisse seg om at oksygenmasker slutter tett
 z lufte trykkammeret når dette er nødvendig, men minst en 

gang hvert 30 min. Brukes det oksygenmaske(r) der returgass 
slippes ut i kammeret skal det luftes tilstrekkelig hvert 10 min 
(luftingens varighet vurderes ut fra kammerets volum og antall 
personer)

 z informere pasient/tender underveis
 z føre dykkerjournal

5�8�2	 Tilstedeværelse	av	lege
lege skal være i umiddelbar nærhet av trykkammeret så lenge det 
pustes oksygen dypere enn 14 m. Unntatt er nødsituasjoner hvor 
behandling må startes umiddelbart.

5�8�3	 Etterdykksrutiner
Etter endt dykk/behandling er kammeroperatøren ansvarlig for at 
følgende blir utført:

 z brukte BIBS-masker rengjøres og desinfiseres
 z stenge gasstilførsler
 z avlufte gasstilførsel etter gassbank eller hovedkranene på 

panelet
 z sørge for at minst en eksosventil står i åpen stilling
 z oppskvær i og rundt trykkammeret
 z lys, kommunikasjon og TV slås av
 z ved feil og mangler føre dette i kontroll og 

vedlikeholdsjournalen og informere driftsansvarlig

5.9 Nødsituasjoner
5�9�1	 Oksygenforgiftning
Ved symptomer på oksygenforgiftning beordres oksygenmasken av.

Tender skal være opplært i å beskytte pasienten slik at 
vedkommende ikke gjør skade på seg selv. Pasientens luftveier 
må sikres, men det skal ikke plasseres fremmedlegemer av noen 
art i munnhulen mens krampene pågår (f.eks. omviklede spatler, 
tøystykker e.l. for å hindre tungebitt). Dersom lege ikke er tilstede, 
må denne kontaktes umiddelbart.

Samme dybde holdes inntil krampene har avtatt, og behandling 
avbrytes etter dette hvis ikke lege bestemmer annet. 
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5�9�2	 Svikt	i	gassforsyning
Ved svikt i tilførsel av pustegass skal lege umiddelbart kontaktes. 
Pasienten skal puste kammergass i påvente av avgjørelse mht videre 
behandling. Hvis behandling er påkrevet kan denne fortsette som 
ren luftabell (tabell 1)

Ved svikt i luftforsyning skal normalt dykket/behandlingen avsluttes 
med nødvendig dekompresjon hvis ikke feilen lar seg korrigere 
umiddelbart.

5�9�3	 Gasslekkasje
Ved akutt lekkasje som måtte oppstå under et dykk/behandling vil 
lekkasjens omfang være avgjørende for om dykket/behandlingen 
kan fortsette. Evakuering til et annet kammer skal straks vurderes og 
planlegges.

5�9�4	 Svikt	i	strømforsyning
Svikt i strømforsyning er ikke kritisk for operering av trykkammer. 
Å avbryte et dykk/behandling er kun nødvendig dersom pasient /
dykkere føler sterkt ubehag. 

5�9�5	 Brann
A. Brann inne i kammeret
Brann i kammeret er trolig den mest kritiske nødsituasjon som kan 
oppstå ifm kammerdykk/behandling. Dersom brann oppstår utføres 
følgende prosedyre: 

Tender
 z tar BIBS-maske på og instruerer alle andre i kammeret til å 

gjøre det samme
 z benytter tilgjengelige slokkemidler i forsøk på å stoppe brannen

Kammeroperatør
 z start dekompresjonen umiddelbart ved å åpne alle eksosventiler
 z hvis mulig, skift fra oksygen til luft på BIBS-maskene 
 z varsle brannvesen (ombord slå brannalarm), lege eller 

sanitetspersonell 
 z ta personellet ut av kammeret og gi førstehjelp, og hvis mulig 

100% oksygen
 z kammeroperatøren eller legen avgjør, etter å ha vurdert 

situasjonen, hvilke videre behandlingstiltak som skal 
iverksettes. 

 B. Brann utenfor kammeret
 z varsle lokalt brannvesen (havarilag) 
 z klargjør røykdykkerutstyr
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 z assisterende kammeroperatør bør om mulig forsøke å slokke 
brannen

 z steng oksygentilførsel til kammeret og åpne for luft på BIBS-
anlegget (hvis tilgjengelig)

 z informer tender, hjelpepersonell, pasient og eventuelt dykkere. 
 z forbered overgang til nødkommunikasjon og bortfall av strøm
 z dekomprimer kammeret til 3 meter
 z ta stilling til om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å la 

personellet oppholde seg inne i kammeret til brannvesen 
(havarilag) er ankommet. Brannens omfang, lokalisering, antall 
og kategorier av personer/pasienter i kammeret er blant de 
faktorene som må vurderes. 

5.10 Vedlikehold
5�10�1	 Rengjøring	av	trykkammeret
Trykkammeret skal regelmessig rengjøres innvendig med egnet 
vaskemiddel (mildt såpevann). 

5�10�2	 Trykkammerrommet
rom hvor trykkammer er plassert, skal til enhver tid være mest 
mulig fritt for smuss og støv. Det skal heller ikke være lagret 
brannfarlig materiell/væske i samme rom.

5�10�3	 Kontroll	og	vedlikeholdsjournal
Alt vedlikehold, reparasjoner og utbedringer skal føres i kontroll og 
vedlikeholdsjournal, ref vedlegg D. 

5�10�4	 Rengjøring/desinfisering	av	pustemasker
Pustemasker skal etter bruk frakobles BIBS-anlegget, tas ut av 
kammer og vaskes i vann tilsatt oppvaskmiddel. Etter dette skal 
maskene tørkes og desinfiseres. (Klorhexidin eller spritoppløsning 
kan benyttes). 

5�10�5	 Trykkammer	ute	av	drift
Når et trykkammer ikke er operativt pga vedlikehold og/eller 
mangler, skal dette omgående rapporteres til FOH, KNMT/DFS og 
FlO/S MK.
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6	 RAPPORTER	OG	JOURNALFØRING
6.1 Melding om hendelser, uhell og ulykker
rapportering i forbindelse med ulykker/personskader skal 
gjennomføres iht. Bestemmelser for Sjøforsvaret (BFS) 5-1-1-2-1. I 
tillegg skal DFS varsles ved alle dykkeruhell i Forsvaret. 

Når en ulykke har en slik karakter at politiet skal varsles 
(personskade), skal utstyret kontrolleres i samråd med politiet. 
Dette koordineres med FlO/S MK.

6.2 Melding om dykkerskader
Trykkfallssyke og andre dykkeskader skal snarest rapporteres til 
FSAN FAGAVD NAVAlMED ved dykkelegen. Blankett 4420, 
”Melding om trykkfallssyke og andre dykkeskader”, skal benyttes.

6.3 Årsrapport
Dykkeoffiser skal sende årsrapport om dykkeaktivitet, materiellets 
tilstand og eventuelle hendelser og uhell til Dykker- og 
froskemannsenteret. rapporten skal føres i henhold til vedlegg 1 og 
sendes til DFS innen 15. januar påfølgende år. DFS er ansvarlig for å 
sammenfatte data som vil være tilgjengelig for dykkende avdelinger i 
Forsvaret, samt FlO/S MK og UVB dykkelegen innen rimelig tid.

6.4 Dykkejournal
Alle dykk skal journalføres på blankett 2995. Journalene arkiveres i 
minimum ett år.

6.5 Dykkelogg
Den enkelte dykker skal føre dykkelogg over de dykk som 
gjennomføres. Dykkene skal attesteres av dykkeoffiser/dykkebefal.
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7	 DISPENSASJON
7.1 Innledning
Hvis bestemmelser gitt i denne publikasjon er til hinder for 
gjennomføring av prioriterte oppdrag kan det gis dispensasjon som 
angitt i dette kapittel.

7.2 Dispensasjon fra dykkeoffiser
Dykkeoffiser kan gi følgende dispensasjoner:

 z gi ansvarlig befal myndighet til å utstede dykkeordre under 
utførelse av selvstendige dykkeoppdrag

 z tillate menig dykkeleder med minimum sertifikat kl A og D 
å lede dykkeoppdrag jf punkt 2.6.4. Dykkeoffiser må i hvert 
enkelt tilfelle vurdere oppdragets vanskelighetsgrad opp mot 
dykkeleders erfaringsnivå

7.3 Dispensasjon fra sjef DFS
Ved behov for dispensasjon ut over punkt 7.2 skal søknad rettes 
til KNM Tordenskjold ved sjef Dykker- og froskemannsenteret. 
Søknaden bør beskrive følgende:

 z oppdragsgiver
 z oppdragets art
 z forholdene på stedet
 z støtteutstyr
 z personell/erfaringsnivå
 z dykkeutstyr
 z tidspunkt
 z plan for gjennomføring
 z sikkerhetstiltak

7.4 Nødsituasjoner
Dykkeleder eller eldste ansvarshavende for dykkingen, kan 
dispensere fra bestemmelsene ved forsøk på å redde menneskeliv, 
unngå alvorlig skade eller tap av store verdier og da under nøye 
overveielse av risiko i forhold til de resultater som kan påregnes.
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8	 IKRAFTTREDELSE
”Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av 
trykkammer – SUP 12 (C)” trer i kraft 1. august 2011. Samtidig 
settes ”Sjøforsvarets bestemmelser for dykking – SUP 12 (B) ut av 
kraft.
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VEDLEGG A: DYKKE- OG BEHANDLINGSTABELLER
Innledning
En dykketabell vil være et kompromiss mellom lengst mulig 
bunntid i forhold til dekompresjonstiden og lavest mulig risiko 
for trykkfallssyke (TFS). Kravet til sikkerhet mot TFS og en 
mer effektiv behandling når uhellet er ute har grad vis øket. Disse 
tabeller representerer intet drastisk nytt, men er en modifisering 
og systematisering av allerede benyttede tabeller og prosedyrer. De 
modifika sjoner som er foretatt baserer seg på erfaringer fra et stort 
antall dykk utført av norske dykkerselskap under varierende forhold 
og med forskjellig utstyr.

Standardtabellen er i utgangspunktet royal Navy's tabell 11, som 
også brukes i en rekke andre europeiske land. Imidlertid er det 
gjort visse modifikasjoner ved at man benytter en langsommere 
oppstigningshastighet og en annen «gjentatt dykk» prosedyre. 
Dessuten har man sløyfet de bunntidene som har de lengste 
dekompresjonsstoppene.

Tabell for overflatedekompresjon med oksygenpusting i kammer 
(OD-O2) er en revidert utgave av en tilsvarende US Navy's tabell 
fra 1951. revisjonen baserer seg på et større erfaringsmateriale fra 
norske dykkerselskaper. Den reviderte tabellen er mer konservativ, 
og har vist seg å være sikrere enn den originale utgaven. OD-O2 
er en dykketeknikk som tradisjonelt har vært mye anvendt i 
offshoredykking og større innaskjærs anleggsarbeider. Grunneste 
dekompresjonsstopp er 9 meter, noe som gjør dekompresjonen 
mindre utsatt ved sjøgang, og dykkeren unngår lange 
dekompresjonsstopp i vann.

Bruk av oksygenanriket luft (nitrox) som pustegass, eventuelt 
kombinert med overflatedekompresjon, er teknikker som fortsatt 
benyttes relativt lite her i landet. Dykking med nitrox kan gi 
vesentlige sikkerhets- og effektivitetsmessige gevinster. 

Det er viktig at dykketabellene alltid benyttes med en stor grad av 
omtanke. Betraktes dykketabellene isolert får man lett det inntrykk 
at dekompresjonsbehovet kun er en funksjon av dybde og bunntid. 
Vi vet at en rekke andre faktorer, som f.eks. arbeidsbelastning og 
alder har betydelig påvirk ning. En vesentlig hensikt med dette 
kapitlet er å gi en økt forståelse av dette.

Nyere forskning har bekreftet at nevrologisk TFS er vanligere 
enn tidligere antatt. Det samme gjelder omfang og hyppighet av 
senskader etter TFS. Det er derfor viktig å benytte prosedyrer som 
reduserer risikoen for TFS til et minimum. 
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Bruk av oksygen i stedet for luft som pustegass ved behandling av 
TFS har sterkt redusert antallet av varige skader. Oksygentabellene 
har og gjort det enklere å velge en korrekt behandlingsprosedyre, og 
oppnå bedre resultater av behandlingen.

Sikkerheten til en bestemt dykke tabell blir ofte angitt ved (forventet) 
risiko for TFS. En slik risikoangivelse krever et stort og godt 
beskrevet datagrunnlag (mange dykk). Tolking av resul tatene kan 
være vanskelig. Det er publisert slike data for en rekke tabeller (bl.a. 
USN, franske og norske tabeller), men det er ikke overbevisende 
dokumentasjon på at en tabell er vesentlig sikrere enn de andre.

Når det gjelder de «norske tabellene» har vi statistikken fra 
Norsk Bransjefore ning for Undervannsentreprenører (NBU) hvor 
medlemmene har rapportert dykketimer og TFS siden 1994. I 
tiårsperioden frem til og med 2003, hvor det er loggført ca 220 000 
dykketimer, har det vært en risiko for TFS på ca. 0,05 ‰ pr time; 
dvs ett tilfelle pr ca 20 000 timer. Annen norsk statistikk viser en 
forekomst av TFS på 1-2 pr 10 000 yrkesdykk. Flere undersøkelser 
viser imidlertid at en del opplever symptomer etter dekompresjonen 
som de ikke søker kontakt med lege for («ubehandlet TFS»). 
Bedriftsintern urapportert behandling i eget trykkammer vil og 
komme i tillegg. Trolig er omfanget av slik uoffisiell behandling 
forholdsvis lite. 

Sett i internasjonal sammenheng er dette meget lave verdier. Det er 
også meget lavt i forhold til Oljedirektoratets målsetting om < 1 ‰ 
pr dykk. Enkelte større dykkeoperasjoner som ikke er omfattet 
av ovennevnte statistikk har hatt en vesentlig større andel av TFS, 
også dette ved bruk av de «norske tabellene». Erfaringene har vist 
at overflatedekompresjon på større dybder enn ca 30 meter, med 
relativt lange bunntider, har gitt en markert øket risiko for TFS. 
Derfor har vi i denne utgaven anbefalt bunntidsbegrensninger på de 
dypeste OD-O2-dykkene. 

Et vanlig brukt mål for «belastningen» ved et dykk er «PrT». Med 
det forstår vi det absolutte trykket på dybden i bar, multiplisert med 
kvadratroten av bunntiden i minutter. I en norsk undersøkelse av 
54 539 dykk, viste det seg at dykk med PrT > 35 hadde ca 20 ganger 
større risiko for TFS enn dykk med PrT < 35. Dykk som utnytter 
tabellens dybde og bunntid fullt ut er mer belastende enn de som 
har marginer.

Vi anbefaler at de norske dykketabellene brukes fordi de 
erfaringsmessig har gitt en tilfredsstillende grad av sikkerhet mot 
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TFS. Det er viktig å ha standardiserte dekompresjonsprosedyrer for 
å begrense risikoen for feil når dykkerlag skal settes sammen.

Det er mye som tyder på at en øking av dekompre sjonstiden på 
relativt grunne stopp, kun gir begrenset øking av sikkerhet mot TFS. 
Vi tror utviklingen går i retning av dypere stopp og langsommere 
opp stigning fra de dype deler av dykket, uten derved å øke den totale 
dekompre sjonstiden. Nyere regnemodeller og dyreforsøk tyder på 
at dette vil gjøre dykkingen sikrere, selv om det ikke er bekreftet 
ved systematiske studier på mennesker. Vi tror at fremtidens 
dykketabeller vil reflektere en slik utvikling.

Definisjoner og begrensninger
Tabelldybde
Tabelldybdene, dvs. de dykkedybdene som er ført opp i tabellene, 
angir grensen for dykkets maksimale dybde ved bruk av den aktuelle 
tabellen. Er dykkets største dybde f.eks. 30 m benyttes 30 m tabellen. 
Er dybden 30,5 m skal 33 m tabellen følges, osv.

Finnes dybden ved opplodding, går man ut fra dybden på det 
dypeste sted dykkeren oppholder seg i løpet av dykket. Måles 
dybden pneumatisk eller elektronisk, hvilket er å foretrekke, 
skal måleslange eller sensor munne ut i underkant av dykkerens 
brystkasse. Når det gjelder dybder og måleenheter forutsetter vi at 
det er tilstrekkelig nøyaktig å si at 1 bar tilsvarer trykket av 10 meter 
vannsøyle og skjelner heller ikke mellom sjøvann og ferskvann.

Bunntid
Bunntiden er tiden fra dykkeren forlater overflaten til oppstigningen 
faktisk starter. Tabelltiden er den lengste bunntiden for den 
tilhørende dekompresjons profil og (maksimale) dybde. Det 
anbefales derfor å kalle dykkeren opp litt før tabelltiden er ute for 
å unngå at denne overskrides innen dykkeren er klar til å starte 
oppstigningen. Derved slipper en å skifte til en lengre tabell.

På grunnlag av bunntiden og største benyttede dybde finner man 
av tabellen hvorledes dekompresjonen (oppstigningen) skal foregå. 
Merk at tiden for hvert enkelt dekompresjonsstopp inkluderer 
oppstigningstiden til stoppet. Dybden på stoppene regnes alltid fra 
underkant av dykkerens brystkasse.

OPPGAVE: Det har vært dykket til 19 m med bunntid 64 min. 
Hvilken tabell skal vi bruke, og hvorledes skal oppstigningen foregå?

lØSNING: Vi skal bruke 21 m tabellen med bunntid 70 min. 
Denne angir 5 min for 6 m-stoppet og 10 min for 3 m-stoppet. 
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Det betyr at det skal gå 5 min fra dykkeren forlater bunnen til han 
forlater 6 m-stoppet. Videre skal det gå 10 min fra han forlater 6 
m-stoppet til oppstigningen fra 3 m-stoppet starter.

Mindre enn 10 min opphold på overflaten medfører at bunntiden 
løper kontinuerlig. Dette må imidlertid ikke benyttes dersom 
mellomoppstigningen skjer mot slutten av et dykk som krever 
dekompresjonsstopp, eller nærmer seg denne grense.

Oppstigningshastighet
Oppstigningshastigheten til første stopp, eventuelt helt til overflaten 
dersom dykket er et direkteoppstigningsdykk, skal skje med en 
hastighet på ca. 10 m/min. Med direkteoppstigningsdykk mener vi 
et dykk som etter dykketabellen ikke krever dekompresjonsstopp. 
For langsom oppstigning til å begynne med skal ikke kompenseres 
med tilsvarende større hastighet mot slutten. Oppstig ningen 
fra et stopp til neste bør ta ca. ett min. Når tiden på 3 m-stoppet 
er ute regnes dekom presjonen for avsluttet, og man går rolig til 
overflaten. Oppstigningen er en vesentlig og meget viktig del 
av dekompresjonen. For rask oppstigning kan ha like uheldige 
konsekvenser som å sløyfe en vesentlig del av tiden på dekompre-
sjonsstoppene.

Enkeltdykk
Enkeltdykk betegner, i motsetning til «gjentatt dykk», at dykket 
starter minst 12 timer etter avslutningen av det foregående dykk 
(fullført dekompresjon). Ved enkeltdykk brukes dykketabellen 
direkte.

N2	gruppe	etter	dykk	
Når dykkeren kommer til overflaten etter avsluttet dykk vil han 
fremdeles ha et overskudd av nitrogen i kroppen. En bokstav for hver 
tid/dybdekombinasjon, i kolonnen « N2 gruppe etter dykk», gir et 
uttrykk for størrelsen av nitrogenoverskuddet. Dette er angitt med 
bokstavene A til Z, (egentlig fra A til O samt Z) hvor A betegner 
det laveste og Z det høyeste nitro genoverskudd som kan aksepteres 
dersom man skal foreta et gjentatt dykk.

Gjentatt	dykk
Gjentatt dykk innebærer at dykket starter mindre enn 12 timer etter 
avslut ningen (fullført dekompresjon) av det foregående dykk. Ved 
gjentatt dykk gis et tillegg til bunntiden. Dekompresjonen må derfor 
foretas etter en bunntid som er lik summen av virkelig bunntid og 
tillegget.
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Gjentatte dykk anbefales generelt begrenset til ett. Det kan 
imidlertid planlegges med inntil to gjentatte dykk når disse ikke 
er det vi betegner som belastende dykk. Uavhengig av disse 
begrensninger kan det likevel dykkes til maksimalt 9 m, eventuelt til 
en ekvivalent luftdybde på 9 m.

Justering	av	N2	gruppe	
Jo lengre dykkeren oppholder seg på overflaten etter et dykk, jo 
mindre blir nitrogenoverskuddet. Hvor mye N2 gruppen endres i 
løpet av en viss tid finnes av tabellen ”Justering av N2 gruppe ved 
opphold på overflaten”. Den diagonale bokstavrekken i tabellen 
angir N2 grupper etter dykk fra A til Z. Til høyre for hver N2 gruppe 
er det angitt tider i timer og minutter regnet fra dykkets avslutning 
(dykkeren på overflaten). På nederste linje, lodd rett under den 
aktuelle tidsblokken, finner vi den «justerte» N2 gruppen.

Tillegg	til	bunntid
Tillegg til bunntid beregnes ut fra det nye dykkets dybde, på 
grunnlag av det nitrogenoverskuddet som dykkeren fremdeles 
har i kroppen som følge av det foregående dykket. Jo mer 
nitrogenoverskudd, jo lengre tillegg. Tidstillegget skal være et 
uttrykk for den tiden det ville ta, på den nye dybden, å mette krop-
pen med nitrogen, til det nivå dykkeren har når dette dykket starter. 
Derfor blir tillegget kortere jo dypere det gjentatte dykket er (større 
trykk, raskere metning).

I de tilfelle hvor det ikke er angitt noen N2 gruppe, dvs. bl.a. for noen 
få av de lengste bunntidene og 60 m tabellen, betyr det at det ikke er 
tillatt med gjentatt dykk. Med andre ord skal det gå minst 12 timer 
før neste dykk.

OPPGAVE: Det har vært dykket til 23 m med bunntid 28 min. 
Etter to timer på overflaten foretar dykkeren et nytt dykk, denne 
gang til 19 m. Hva blir jus tert N2 gruppe før dette dykket, og hva blir 
den lengste virkelige bunntiden som dykkeren kan tillate seg uten 
dekompresjonsstopp?

lØSNING: Det første dykket går etter tabell 24 m i 30 min, og 
gir N2-gruppe G. Slå opp på tabellen «Justering av N2 gruppe ved 
opphold på overflaten». Finn bokstaven G på diagonal bokstavlinje. 
Følg G-linjen til du finner den tidsgruppen som omfatter to timer, 
dvs. tiden dykkeren har vært på overflaten siden siste dykk. Der 
står det 1:30 og 2:30. loddrett under denne tidsgruppen finner 
vi bokstaven E, som er den justerte N2 gruppen etter to timers 
opphold på overflaten. Det skal nå dykkes til 19 m. Vi må derfor 
bruke 21 m tabellen. Der finner vi, i rekken nederst på siden, at E gir 
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30 min tillegg til bunntid. Vi ser og at lengste bunntid på 21 m uten 
dekompresjonsstopp er 40 minutter. Siden det første dykket allerede 
har «brukt» 30 min får vi kun maksi malt 10 min reell bunntid på 
dykk nr. to, om vi vil unngå dekompresjonsstopp.

Belastende	dykk	
Noen dykk er mer belastende enn andre når det gjelder risiko for 
TFS. Mer om dette finnes i kapitlet Forebyggelse av trykkfallssyke. 
Gjentatte dykk og dykking flere dager på rad, spesielt med det vi 
oppfatter som «belastende dykk» har vist seg å øke risikoen for TFS 
selv om tabellen følges. Det lar seg neppe gjøre å sette opp nøyaktige 
kriterier for hva som skal oppfattes som belastende dykk. Her, som i 
en rekke andre sammenhenger som angår dykking, er det nødvendig 
å bruke sunn fornuft og tenke sikkerhet. Vi mener at bl.a. følgende 
forhold skal regnes som belastende i forbindelse med gjentatte dykk 
og dykking flere dager på rad:

 z Dykk hvor dybden er dypere enn 30 meter.
 z Dykk hvor bunntiden etter tabellen gir mer enn 15 min 

dekompresjonstid.
 z Dykk hvor dykkeren har anstrengt seg mye.
 z Dykk hvor dykkeren har vært kald (frosset) under 

dekompresjonen.

Dykking	flere	dager	på	rad	
Dykkeren skal ha en dykkefri dag etter maksimalt tre dager med 
dykking hvis ett av disse dykkene har vært «belastende». Hvis 
dykkene ikke har vært belastende (ref kriteriene over) er det 
ikke grunn til å pålegge en slik begrensning. Uavhengig av disse 
begrensninger kan det dykkes til maksimalt 9 m, eventuelt til en 
ekvivalent luftdybde på 9 m. Et slikt dykk teller i denne sammenheng 
som en dykkefri dag.

Dype	kammerdykk	
Erfaringene har vist at det ved dype tørre kammerdykk, f.eks. i 
forbindelse med nitrogentoleransetest, relativt ofte forekommer 
lettere tilfelle av hudsymptomer («skinbends»). Standardtabellen 
har vist seg å være mindre godt egnet for slik dykking. Se eget 
kapittel: Dype kammerdykk.

Øvrige	begrensninger
I tabellen er de lengste tidene merket med *. Dette betyr at 
disse bunntidene ikke skal planlegges brukt fordi det medfører 
lange dekompresjonstider, som erfaringsmessig er mindre sikre. 
Grensen er her, som i flere andre land, satt til maksimalt 35 min 
dekompresjonstid i vann. Begrens ningen av den maksimale 
dekompresjonstiden kunne vært mer nyansert, i det blant annet 
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dykkeforholdene, temperaturen og ikke minst utstyret vil være 
avgjørende for hva som kan anses som forsvarlig maksimal 
dekompresjonstid.

«Multi-level»-dykk
Tradisjonell bruk av dykketabellen tilsier at største dybde skal legges 
til grunn for hele bunntiden. Ved «multi-level»-dykking beregnes 
inertgassopptaket separat for forskjellige dybder. Fordelen er størst 
når den dypeste del av dykket utføres først. Det er teknisk mulig å 
tilpasse bruken av norske tabeller for «multi-level»-dykking. Slik 
bruk er imidlertid ikke systematisk testet og kan ikke anbefales. 
Moderne dykkecomputere vil være mer egnet for å løse slike 
oppgaver.
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Standard tabellStandard tabell

Dybder
ikke

større
enn

Bunn
tid

maks
(min.)

n2
gruppe

etter
dykk

15 a
30 B
60 C ingen

6 80 D dekom-
meter 120 e presjons-

150 F stopp
200 g
270 h
400 i

> 400 j

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a B C D e F g h i
20 40 70 90 120 160 210 280 400

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 6 meter
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Standard tabellStandard tabell
10 a
20 B
30 C
50 D
60 e

9 80 F ingen
100 g dekom-

meter 120 h presjons-
150 i stopp
180 j
225 K
270 l
330 m
450 n

> 450 o

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a B C D e F g h i j K l m n
15 25 40 55 70 90 110 140 160 190 230 280 350 470

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 9 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

15 – – – – – – B
25 – – – – – – C

12 35 – – – – – – D
45 – – – – – – e

meter 60 – – – – – – F
70 – – – – – – g
80 – – – – – – h

100 – – – – – – i
120 – – – – – – j
135 – – – – – – K
165 – – – –   5 5 m
195 – – – – 10 10 n
225 – – – – 15 15 n
255 – – – – 20 20 o
330 – – – – 25 25 –
390 – – – – 30 30 –
660 – – – – 35 35 –
720 * – – – – 40 40 –

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
10

B
20

C
25

D
40

e
50

F
60

g
75

h
90

i
105

j
120

K
140

l
165

m
190

n
215

o
245

Z
260

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 12 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – B
20 – – – – – – C

15 25 – – – – – – D
35 – – – – – – e

meter 45 – – – – – – F
55 – – – – – – g
65 – – – – – – h
75 – – – – – – i
85 – – – – – – j

105 – – – –   5 5 l
120 – – – – 10 10 m
135 – – – – 15 15 m
145 – – – – 20 20 n
160 – – – – 25 25 n
170 – – –   5 25 30 o
190 – – –   5 30 35 o
240 * – – – 10 40 50 –
360 * – – – 30 40 70 –
450 * – – – 35 40 75 –

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
10

B
15

C
25

D
30

e
40

F
50

g
60

h
70

i
80

j
90

K
100

l
115

m
125

n
145

o
160

Z
170

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 15 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – B
15 – – – – – – C

18 20 – – – – – – D
30 – – – – – – e

meter 35 – – – – – – F
45 – – – – – – g
50 – – – – – – h
60 – – – – – – i
70 – – – –   5 5 j
80 – – –   5   5 10 K
90 – – –   5 10 15 l

100 – – –   5 15 20 m
110 – – –   5 20 25 n
120 – – –   5 25 30 n
130 – – –   5 30 35 o
140 * – – – 10 30 40 o
150 * – – – 10 40 50 o
160 * – – – 15 40 55 o
180 * – – – 20 40 60 –
200 * – –   5 30 40 75 –
255 * – – 10 35 45 90 –
325 * – – 20 40 45 105 –

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
15

C
20

D
25

e
30

F
40

g
45

h
55

i
65

j
70

K
80

l
90

m
100

n
110

o
120

Z
125

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 18 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – C
20 – – – – – – D

21 25 – – – – – – e
30 – – – – – – F

meter 35 – – – – – – g
40 – – – – – – h
50 – – – –   5 5 i
55 – – – –   5 5 j
60 – – –   5   5 10 K 
70 – – –   5 10 15 l
75 – – –   5 15 20 l
85 – – –   5 20 25 m
90 – – –   5 25 30 m
95 – –   5   5 25 35 n

105 * – –   5   5 35 45 n
120 * – –   5 10 40 55 o
135 * – –   5 20 45 70 o
150 * – –   5 30 45 80 Z
165 * – – 10 30 50 90 –
180 * – – 15 35 50 100 –

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
10

C
15

D
20

e
30

F
35

g
40

h
45

i
50

j
60

K
65

l
75

m
80

n
90

o
100

Z
100

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 21 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – C
15 – – – – – – D

24 20 – – – – – – e
25 – – – – – – F

meter 30 – – – – – – g
40 – – – –   5 5 i
50 – – –   5   5 10 K
55 – – –   5 10 15 K
60 – – –   5 15 20 l 
70 – – –   5 20 25 m
75 – – –   5 25 30 m
80 * – –   5   5 30 40 n
90 * – –   5 10 35 50 n

105 * – –   5 20 40 65 o
120 * –   5   5 30 45 85 Z
140 * –   5 10 35 50 100 –

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
10

C
15

D
20

e
25

F
30

g
35

h
40

i
45

j
50

K
55

l
65

m
70

n
75

o
80

Z
85

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 24 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – C
15 – – – – – – e

27 20 – – – – – – F
25 – – – – – – g

meter 30 – – – –   5   5 h
40 – – –   5   5 10 j
45 – – –   5 10 15 K
50 – – –   5 15 20 K
55 – – –   5 20 25 l 
60 – –   5   5 20 30 m
65 – –   5   5 25 35 m
70 * – –   5 10 30 45 n
75 * – –   5 15 30 50 n
80 * – –   5 20 35 60 o
90 * – –   5 25 40 70 o

100 * – –   5 30 45 80 Z
110 * –   5 15 35 45 100 –

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
10

C
15

D
20

e
20

F
25

g
30

h
35

i
40

j
45

K
50

l
55

m
60

n
65

o
70

Z
75

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 27 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – D
15 – – – – – – e

30 20 – – – – – – F
25 – – – –   5 5 h

meter 30 – – –   5   5 10 i
35 – – –   5 10 15 j
40 – – –   5 15 20 K
45 – – –   5 20 25 K
50 – –   5   5 20 30 l 
55 – –   5   5 25 35 m
60 * – –   5 10 30 45 n
70 * – –   5 20 35 60 o
75 * –   5   5 20 40 70 o
80 * –   5   5 30 40 80 o
90 * –   5 15 30 45 95 Z

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
10

C
10

D
15

e
20

F
25

g
30

h
30

i
35

j
40

K
45

l
50

m
55

n
60

o
65

Z
65

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 30 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – D
15 – – – – – – e

33 20 – – – –   5 5 g
25 – – –   5   5 10 h

meter 30 – – –   5 10 15 i
35 – – –   5 15 20 j
40 – – –   5 20 25 K
45 – –   5   5 20 30 l
50 * – –   5 10 25 40 m 
55 * – –   5 15 30 50 n
60 * – –   5 20 35 60 n
65 * – 5   5 20 40 70 o
70 * – 5 10 20 45 80 o
75 * – 5 15 25 45 90 o
80 * – 5 20 30 45 100 Z

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
10

C
10

D
15

e
20

F
20

g
25

h
30

i
35

j
35

K
40

l
45

m
50

n
55

o
55

Z
60

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 33 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – D
15 – – – –   5 5 F

36 20 – – – –   5 5 h
25 – – –   5   5 10 i

meter 30 – – –   5 15 20 j
35 – – –   5 20 25 K
40 – –   5   5 25 35 l
45 * – –   5 10 25 40 m
50 * – –   5 15 30 50 n 
55 * – 5   5 20 35 65 n
60 * – 5 10 25 40 80 o
70 * – 5 20 30 45 100 Z
75 * 5 5 20 35 45 110 –

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
10

C
10

D
15

e
15

F
20

g
25

h
25

i
30

j
35

K
35

l
40

m
45

n
50

o
50

Z
55

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 36 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – – – e
15 – – – –   5 5 F

39 20 – – –   5   5 10 h
25 – – –   5 10 15 j

meter 30 – – –   5 20 25 K
35 – –   5   5 20 30 l
40 * – –   5 10 25 40 m
45 * – 5   5 15 30 55 n
50 * – 5   5 20 35 65 n 
55 * – 5 10 25 40 80 o
60 * – 5 15 30 45 95 o

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
10

C
10

D
15

e
15

F
20

g
20

h
25

i
25

j
30

K
35

l
35

m
40

n
40

o
45

Z
50

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 39 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – –   5 5 e
15 – – –   5   5 10 g

42 20 – – –   5 10 15 i
25 – – –   5 15 20 j

meter 30 – –   5   5 20 30 K
35 * – –   5 10 25 40 m
40 * – 5   5 15 30 55 n
45 * – 5 10 15 35 65 n
50 * – 5 15 20 40 80 o
55 * 5 5 15 25 45 95 o

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
5

C
10

D
10

e
15

F
15

g
20

h
20

i
25

j
30

K
30

l
35

m
35

n
40

o
40

Z
45

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 42 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – –   5 5 F
15 – – –   5   5 10 g

45 20 – – –   5 15 20 i
25 – –   5   5 20 30 K

meter 30 * – –   5 10 25 40 l
35 * – 5   5 10 30 50 m
40 * – 5 10 15 35 65 n
45 * – 5 15 20 40 80 o
50 * 5 5 15 25 45 95 o

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
5

C
10

D
10

e
15

F
15

g
20

h
20

i
25

j
25

K
30

l
30

m
35

n
35

o
40

Z
40

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 45 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – –   5   5 10 F
15 – – –   5 10 15 h

48 20 – –   5   5 15 25 j
25 – –   5 10 20 35 K

meter 30 * – 5   5 10 25 45 m
35 * – 5 10 15 30 60 n
40 * – 5 10 20 40 75 n
45 * 5 5 15 25 45 95 o

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
5

C
10

D
10

e
15

F
15

g
20

h
20

i
20

j
25

K
30

l
30

m
35

n
35

o
40

Z
40

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 48 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – –   5   5 10 F
15 – – –   5 10 15 h

51 20 – –   5   5 15 25 j
25 * – –  5 10 25 40 l

meter 30 * –   5   5 15 30 55 m
35 * –   5 10 20 35 70 n
40 * 5   5 15 25 35 85 o
45 * 5 10 20 30 40 105 Z

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
5

C
10

D
10

e
10

F
15

g
15

h
20

i
20

j
25

K
25

l
30

m
30

n
35

o
35

Z
35

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 51 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – –   5   5 10 g

54 15 – –   5   5 10 20 i
20 – –   5 10 15 30 K

meter 25 * –   5   5 10 25 45 l
30 * –   5 10 15 35 65 n
35 * 5   5 15 20 40 85 o
40 * 5 10 20 25 45 105 o

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
5

C
10

D
10

e
10

F
15

g
15

h
20

i
20

j
20

K
25

l
25

m
30

n
30

o
35

Z
35

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 54 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid

n2
gruppe

etter
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.) dykk

10 – – – – 10 10 g

57 15 – –   5   5 15 25 i
20 – –   5 10 20 35 K

meter 25 * – 5   5 15 25 50 m
30 * 5 5 10 20 35 75 n
35 * 5 5 15 30 45 100 o

n2 gruppe justert for opphold på overflaten
a
5

B
5

C
10

D
10

e
10

F
15

g
15

h
15

i
20

j
20

K
25

l
25

m
30

n
30

o
30

Z
35

minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 57 meter
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Standard tabellStandard tabell
Dybder

ikke
større

Bunn
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstignings-

tid til stoppet

total
dekomp.

tid
enn (min.) 15 12 9 6 3 (min.)

10 – – – – 15 15

60 15 – – – 10 15 25
20 * –   5   5 10 20 40

meter 25 * –   5 10 15 30 60
30 * 5   5 15 20 40 85
35 * 5 10 20 30 45 110
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Tabeller for dype kammerdykk
Dype kammerdykk har tradisjonelt blitt utført i Forsvaret for 
utvalgte katego rier dykkere, og ledet av høyt kvalifisert personell 
med lang erfaring. Hensikten med dype dykk i trykkammer til 60 
eller 90 m er å kunne demonstrere dybderus (nitrogennarkose) på 
en forsvarlig måte. Videre kan slike dykk også benyttes for å øke 
toleransen overfor dybderus. Nytten av sistnevnte er omdiskutert. 
Virkningen av en eventuell øket dybderustoleranse er kun av 
begrenset varig het. Effekten antas sterkt redusert over noen uker. 

Dype kammerdykk, og spesielt dykk til 90 m, bør bare brukes 
ved klart defi nerte behov. Ansvaret for «dykket» skal ivaretas av 
personell med tilstrekkelig erfaring og bakgrunn. 

Tabellene er laget for å kunne utføre slike kammerdykk så sikkert 
som mulig. Tabellene er basert på modifisert royal Navy Tabell 12 
og 13. Det skal dykkes etter følgende prosedyrer:

 z Anbefalt nedstigningshastighet er 15 m/min.
 z Oppstigningshastighet til første stopp er 10 m/min.
 z Det pustes oksygen fra henholdsvis 9 og 12 m til ankomst 

overflaten.
 z Oppstigningstid til neste stopp, og fra 6 m-stoppet til overflaten, 

er ett minutt.

Ingen av disse dykkene skal være et gjentatt dykk. Det skal heller 
ikke dykkes et gjentatt dykk etter disse dykkene. Med tanke på 
flyging etter dykking skal 60 m dykket regnes å ha N2 gruppe "H" og 
90 m dykket N2 gruppe "M".

Dybder 
ikke 

større 
enn

Bunntid 
maks 
(min.)

tid på stopp i minutter inkludert
oppstigningstid til stoppet

total 
dekomp.
tid (min.)

18 15 12 9 6

60 10 5 5 5 10 10 36

meter luft oksygen

Dybder 
ikke 

større 
enn

Bunntid 
maks 
(min.)

tid på stopp i minutter inkludert
oppstigningstid til stoppet total 

dekomp.
tid (min.)30 24 21 18 15 12 9 6

90 12 10 3 5 5 10 10 10 15 69

meter luft oksygen
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Dykking med nitrox-åpent system
Innledning
Nitrox, dvs. en blanding av nitrogen og oksygen i et annet forhold 
enn i luft, har i lange tider vært benyttet som pustegass for dykking, 
både i åpne systemer og i kretsløpsystemer. Slike blandinger 
betegnes også som oksygenanriket luft. (Engelsk: Enriched Air 
Nitrox, fork. EAN).

Fordelen ved nitrox med et høyere oksygeninnhold enn i luft er at vi 
kan tillate lengre bunntider uten å øke dekompresjonstiden. Årsaken 
til det er at det er tiden og nitrogenpartialtrykket som bestemmer 
hvilken tabell vi skal benytte. Det å erstatte noe av nitrogenet 
med oksygen gjør at vi kan bruke en grunnere tabell. Dessuten 
får vi en bedre og sikrere dekompresjon på grunn av et høyere 
oksygenpartialtrykk.

Ekvivalent	luftdybde
Ved nitroxdykking vil man, når det gjelder valg av dekompresjons-
tabell bruke såkalt «ekvivalent luftdybde» (ElD). (Engelsk: 
Equivalent Air Depth, fork. EAD). ElD er den dybde hvor 
nitrogenpartial trykket i luft er det samme som man har på det 
aktuelle dyp med den benyttede nitroxblandingen.

EKSEMPEl: Det skal dykkes til 30 meter med en nitroxblanding 
som består av 40 % oksygen og 60 % nitrogen. Det absolutte trykket 
på 30 meter er 4 bar og nitrogenpartialtrykket er følgelig 60 % av 4 
bar = 2,4 bar. ElD er derfor den dybde hvor nitrogenpartialtrykket 
i luft er 2,4 bar, hvilket tilsvarer 20,4 m. Man kan med andre ord 
dykke til 30 meter med denne gassblandingen og benytte 21 
m-tabellen. I praksis betyr det f.eks. at maksimal bunntid på 30 
meter med direkteoppstigning øker fra 20 til 40 minutter.

Ekvivalent luftdybde finnes med formelen:

Hvor: D er dybde i meter og
N er antall prosent nitrogen i nitroxblandingen.

Grenseverdier	for	oksygenpartialtrykk	
Sett fra et dekompresjonsmessig synspunkt er det gunstigst 
med høyest mulig oksygeninnhold. Imidlertid vil faren for 
oksygenforgiftning begrense dette. Toleransegrensen for oksygen 
med tanke på akutt oksygenforgiftning varierer sterkt fra person 
til person. Store variasjoner gjennom tid finnes også for en og 
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samme person. Det er derfor viktig å operere med pO2-verdier 
som er lave nok til å gi en tilfreds stillende sikkerhet mot akutt 
oksygenforgiftning under alle forhold. Basert på en total vurdering 
av risiko vil man og kreve forskjellige maksimalverdier for pO2, 
avhengig av utstyrstype og eksponeringstid.

For dykking med tungt hjelmdykkerutstyr gjelder disse 
grenseverdier:

Bunntid 0 – 30 minutter: pO2 maksimalt 1,8 bar
Bunntid 30 – 60 minutter: pO2 maksimalt 1,7 bar
Bunntid 60 – 90 minutter: pO2 maksimalt 1,6 bar
Bunntid over 90 minutter: pO2 maksimalt 1,5 bar

For dykking med helmaske og lett hjelmutstyr gjelder disse 
grenseverdier:

Bunntid 0 – 30 minutter: pO2 maksimalt 1,6 bar
Bunntid over 30 minutter: pO2 maksimalt 1,5 bar

For all fritidsdykking og ved yrkesdykking med vanlig maske er 
maksimalt pO2 1,4 bar, uansett bunntid, for både åpne systemer, og 
rebreathere. Uavhengig av ovenstående verdier kan pO2 økes til 1,6 
bar under dekompresjonen.

Oksygenforgiftning	ved	dykking	med	nitrox
Ved dykking med nitrox, og spesielt når man nærmer seg 
de maksimalt tillatte verdier for pO2, skal både dykker 
og overflatemann skap være oppmerksomme på faren for 
oksygenforgiftning. For overflatefor synt utstyr skal det gå raskt å 
skifte pustegass fra nitrox til luft. Ved bruk av hjelm er det viktig at 
normal gjennomstrømning opprettholdes slik at man unngår CO2-
opphopning. En dykker som mener å merke tegn på oksygenfor-
giftning skal straks melde fra om dette. Pustegasstilførsel fra 
overflaten skal da umiddelbart skiftes til luft. Vær oppmerksom 
på at de første varslene kan være en ubestemt følelse av at «noe er 
galt». Ved mistanke eller visshet om akutt oksygenforgiftning skal 
dykkeren bringes hurtig til overflaten, selv om det kan medføre 
lungebrist å ta vedkommende opp under krampeanfallet. En dykker 
som får krampeanfall under vann, og som ikke er iført hjelm eller 
helmaske, løper en stor risiko for å drukne dersom han ikke straks 
hjelpes opp.

Nitrox	blandingsforhold
Ideelt sett kunne det være ønskelig med en rekke forskjellige 
blandingsforhold, for på den måten å kunne bruke det høyeste 
tillatte oksygenpartialtrykket under ulike tids- og dybdeforhold, 
og derved redusere dekompresjonstiden til et minimum. Den 
forvirring og muligheter for feil som dette ville skape gjør at man 
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velger å standardisere blandingsforholdene til henholdsvis 32, 36 
og 40 % oksygen. Vi anbefaler derfor at det ved dykking med nitrox 
i åpent system ikke benyttes andre blandingsforhold. Til overflate-
dekompresjon anbefaler vi at det kun brukes en blanding med 32 % 
oksygen. En nitroxblanding som f.eks inneholder 40 % oksygen blir 
betegnet som Nitrox 40 eventuelt Nitrox 40/60, hvor 60 betegner 
nitrogeninnholdet.

Toleranser	og	merking	
Kravet til nøyaktighet i nitroxblandingen er ± 1 % for både oksygen 
og nitrogen. Det innebærer at vi ved alle beregninger av f.eks 
maksimalt tillatt pO2 med tanke på oksygenforgiftning, eller for å 
finne ekviva lent luftdybde, kan tillate oss å benytte de nominelle 
verdiene. Konsekvensen av at en nitroxblanding inneholder en annet 
blanding enn det man antar, kan få alvorlige følger. Vi anbefaler at 
man aldri fyller nitrox på luftflasker eller omvendt. Hver blanding 
bør ha sin egen flaske, og være merket og malt iht.. internasjonale 
standarder. 

Dekompresjonsstopp	ved	nitroxdykking	
Dekompresjonsstopp ved nitroxdykking og bruk av standardtabell 
kan med fordel skje på større dybder uten å endre stopptidene. I 
prinsippet kan stopp dybdene økes slik at nitrogenpartialtrykket 
blir det samme som om man hadde benyttet luft. For ikke å gjøre 
prosedyrene for kompliserte anbefales det i stedet å øke samtlige 
stopp med tre meter. Det forutsetter imidlertid at det benyttes nitrox 
med minimum 36 % oksygen. Dette er spesielt gunstig når sjøgang 
gjør grunne stopp mindre egnet. Samme metode kan og nyttes for 
luftdykking dersom det skiftes over til nitrox når dykkeren har startet 
oppstigningen. Slike dypere nitroxstopp vil gjøre dekompresjonen 
vesentlig mer effektiv, og er velegnet for helt eller delvis å 
kompensere for hardt arbeid, alder o.l.

Dykking	med	nitrox	–	halv-lukket	system
Tabellen viser ElD for faktisk dybde for hver av de tre standard 
gassblandingene, med to standard gassdoseringer for hver blanding 
(3 for B-blanding). 

Ved bruk av tabellen går man først inn på faktisk planlagt dybde. I 
den kolonnen som viser gassblanding og valgt gassdosering finner 
man den dybde det skal dykkes til, eller nærmeste dypere dybde. 
Følg deretter raden mot venstre til kolonnen for ElD, og les av 
dybde for lufttabell (ElD).
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ElD er oppgitt i 3-meters intervaller, og dybdene er de samme som 
i lufttabellen. Bruk lufttabellen for dybde og bunntid utfra ElD, og 
gjennomfør dekompresjon i henhold til lufttabellen som benyttes.

NB: Ved hardt arbeid der flow-verdien økes skal tabelldybde for 
laveste flow-verdi evt standard tabell benyttes.

TABELL FOR EKVIVALENT LUFTDYBDE (ELD) – 
HALVLUKKET SYSTEM

Dykking med rent oksygen 
Innledning
Dette kapittelet omhandler dykketidsbegrensning ved dykking med 
rent oksygen som pustegass ved dykking i vann (kapittelet får ikke 
anvendelse for oksygenpusting i trykkkammer).

Begrensninger i dykketid- og dykkedybde ved dykking med ren 
oksygen som pustegass er gjort ut fra risiko for oksygeninduserte 

ELD (METER) FAKTISK DYBDE (METER) SKAL IKKE OVERSKRIDES

BRUK 

LUFTTABELL 

FOR DENNE 

DYBDE

60%O2 / 40%N2

B-MIX

Max 24 m

6 SLM     5 SLM   4 SLM

40%O2 / 60%N2

C-MIX

Max 42 m

12 SLM          8 SLM

32,5%O2 / 67,5%N2

D-MIX

Max 55 m

19,5 SLM      13 SLM

9 17 15 12 11 10 10 9

12 21 19 16 15 13 13 12

15 24 23 19 18 16 16 15

18 30 24 23 22 19 20 18

21 34 31 24 25 22 23 22

24 35 30 28 25 26 25

27 33 32 28 29 28

30 35 32 33 31

33 39 35 36 34

36 42 38 39 37

39 45 41 42 40

42 49 42 45 43

45 52 47 49 46

48 50 52 49

51 55 53

54 58 55

57 62 59

60 65 62

63 65
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kramper (og derav bevissthetstap med risiko for drukning) under 
vann.

Begrensningene er satt harmonisert med den amerikanske marinen 
(US Navy) for å forenkle planlegging og gjennomføring av felles 
dykkeoperasjoner.

Begrensningene er avhengig av om dykkeoperasjonen gjøres med 
en tilnærmet konstant dykkedybde eller om det av operasjonelle 
grunner er nødvendig å gjøre en kortvarig dypere nedstigning 
(ekskursjon).

Definisjoner
Definisjonene under har kun anvendelse i dette kapittelet

Dype oksygendykk Dykk som er planlagt med dykkedybde 
dypere enn 7 meter

ekskursjon en enkeltstående dypere enn 7 meter 
under et oksygendykk

ekskursonstid tid fra dykkeren begynner nedsvømming 
til ekskursjonsdybde, til han er tilbake på 7 
meter

ekskursjonsdybde Dypeste dybde av en ekskursjon
gjentatt oksygendykk oksygendykk med karenstid kortere enn 2 

timer
grunne oksygendykk Dykk som er planlagt med dykkedybde lik 

eller grunnere enn 7 meter med unntak av 
enkelt ekskursjon

Karenstid tid fra dykkeren har avsluttet pusting av 
en oksygenanriket gass til slik pusting 
påbegynnes igjen

oksygendykk Dykk hvor det under noen del av dykket 
leveres 100% til pustesekk eller direkte til 
pusteventil

Dype	oksygendykk
Ved dykking hvor det av operasjonelle grunner ikke er behov for en 
ekskursjon er maksimal dykketid avhengig av dypeste dykkedybde 
iht. tabellen under:

Dypeste dykkedybde (m) maksimal dykketid (min)
7 240
9 80
11 25
12 15
15 10
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Tab 4.1 Maksimal tillatt dykketid ved oksygendykk uten ekskursjon

Det er ikke tillatt å gjennomføre ekskursjon under dype 
oksygendykk.

Grunne	oksygendykk	med	ekskursjon
Hvis dykkedybden kan begrenses til 7 meter og total dykketid er 
maksimalt 240 min tillates èn enkelt dypere ekskursjon. Dykketid på 
ekskursjonsdybde er avhengig av den maksimale ekskursjonsdybden 
slik:

 z Maksimal ekskursjonsdybde 12 m: Maksimalt tillatt 
ekskursjonstid 15 min

 z Maksimal ekskursjonsdybde 15 m: Maksimalt tillatt 
ekskursjonstid 5 min

Et gjentatt oksygendykk kan bare planlegges med ekskursjon hvis 
foregående oksygendykk var et grunt oksygendykk uten ekskursjon. 

Veksling	av	pustegass	under	dykk
Pustegassapparat tillater, og operative behov gjør det ønskelig, 
å kunne veksle mellom oksygenanriket gass (Nitrox) og rent 
oksygen under det samme dykket. Ved slike dykk gjelder følgende 
begrensninger:

 z Den delen av dykket som gjennomføres med blandingsgass skal 
gjøres slik at maksimalt oksygen partialtrykk (pO2) i dykkerens 
pustegass er 1.7 Bar eller lavere.

 z Hvis ikke det er foretatt særskilt måling som dokumenterer 
annet så skal pO2 beregnes som den teoretisk høyeste verdi 
som kan oppstå i apparatet basert på oksygenfraksjonen 
gjennom doseringsventilen til apparatet og den aktuelle 
dykkedybden. Dette innebærer at det ved et oksygendykk kan 
benyttes B-blanding (Nitrox 60) til en maksimal dykkedybde 
på 18 m.

 z Under et oksygendykk tillates pusting av blandingsgass etter at 
oksygenpusting er påbegynt bare ved grunne oksygendykk. 

 z Dype oksygendykk kan innledes med en periode med 
blandingsgass. I slike tilfeller begrenses maksimal dykketid av 
dybden med ren oksygen som pustegass.

 z Hvis samme apparatet brukes ved skifte fra rent oksygen til 
blandingsgass så skal pustesekken tømmes fullstendig iht. 
etablerte prosedyrer og blandingsgass skal deretter pustes i 
minst 5 min før dykkedybde økes utover 7 meter.

Utslusing	fra	undervannsbåt	(UVB)
Følgende begrensninger gjøres gjeldende ved bruk av halvåpent 
pustesystem under utslusing fra UVB hvor det benyttes B-blanding 
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fra maksimal dybde 24 m og oksygen i lukket system fra maksimal 
dybde 7 meter:

 z Samlet sammenhengende pustetid med B-blanding og oksygen 
skal ikke overstige 80 min

 z Hvis pusting av B-blanding avbrytes med pusting av luft i minst 
10 min tillates en etterfølgende sammenhengende dykketid 
(B-blanding og oksygen) på 80 min

Eksponeringsbegrensning	og	gjentatte	oksygendykk	
Maksimalt tillates fire timer dykketid med oksygendykk pr døgn.

Hvis et gjentatt grunt oksygendykk etterfølger et foregående grunt 
oksygendykk skal summen av dykketid på de to dykkene ikke 
overstige 240 min.

Hvis minst et av dykkene i en serie av gjentatte oksygendykk er dypt 
begrenses dykketiden av maksimal tillatt dykketid på det dypeste 
av oksygendykkene. Summen av dykketid på første oksygendykk 
og gjentatt oksygendykk må altså i slike tilfeller ikke overstige tillatt 
maksimal dykketid i Tabell 4.1 over.

EKSEMPEl 1
1 time etter et dykk til 6 meter i 90 min er det behov for å 
gjennomføre et oksygendykk med ekskursjon. Er dette tillatt? Hvor 
langt kan dykk nr 2 være?

SVAr: Foregående dykk var uten ekskursjon, altså kan det gjentatte 
oksygendykket foretas med en ekskursjon. Tillatt dykketid på det 
gjentatte oksygendykket er 150 min (240 min – 90 min).

EKSEMPEl 2
40 min etter et 15 min oksygendykk uten ekskursjon til 10 m er det 
behov for å gjøre et nytt oksygendykk til maksimalt 7 meter. Kan det 
gjentatte oksygendykket gjøres med ekskursjon? Hvor lang dykketid 
på det gjentatte oksygendykket?

SVAr: Maksimal dykketid for det dypeste av de to dykkene 
er 25 min (gå inn på 11 m i Tab 1). Tillatt dykketid på gjentatt 
oksygendykk er dermed 10 min (25 min – 15 min). Ekskursjon er 
ikke tillatt på et gjentatt dykk som etterfølger et dypt oksygendykk. 

Dykking i større høyder enn 250 moh.
Innledning
luftas trykk ved havoverflaten ved normal barometerstand kalles 
en (fysisk) atmosfære, forkortet atm. Det tilsvarer trykket av en 
kvikksølvsøyle på 760 mm = 10,332 m ferskvann = 1013,25 hPa. 
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Uten å gjøre feil som er av praktisk betydning for dykkingen sier 
vi at 1 bar = 1000 hPa tilsvarer 10 m vanndybde, uansett om det er 
ferskvann eller sjøvann. 

Etter hvert som man beveger seg oppover i høyden vil lufttrykket 
avta. Nær havoverflaten vil en høydeforskjell på ca 8,6 m tilsvare 
en endring i lufttrykket på 1 hPa. Jo høyere opp man kommer, jo 
mindre vil trykket synke pr meter man beveger seg oppover. Toppen 
av Mt. Everest ligger på 8848 moh. En slik høyde tilsvarer et trykk på 
314 hPa. 

For øvrig vil lufttrykket variere som følge av høy- og lavtrykk. 
laveste trykk registrert i Norge (ved havnivå) er 935,5 hPa. Det 
tilsvarer normaltrykket ca. 670 moh.

Dykking	ved	redusert	lufttrykk	
Ved dykking i vann som befinner seg høyt over havets overflate blir 
forholdet mellom trykket på en gitt dybde og luft trykket på stedet 
større enn det ville ha vært ved dykking til samme dybde på et sted 
nær havoverflaten. Dette vil innvirke på dekompresjonsbehovet. Det 
finnes flere metoder for å tilpasse eller utarbeide dykketabeller for 
bruk i høyden.

En enkel og mye brukt metode er å regne ut en «korrigert dybde» 
på bakgrunn av forholdet mellom lufttrykk ved havoverflaten 
og lufttrykket på dykkestedet i høyden. Metoden ble i sin tid 
lansert av E. r. Cross, og blir normalt referert til som «the Cross 
corrections». Man finner den korrigerte dybden, som vi kan kalle 
Dk etter følgende formel:

Det å måle lufttrykket på stedet, og så regne ut korrigert dybde er 
lite praktisk. Høyden over havet finner man imidlertid lett fra et 
kart, dersom man ikke vet det på annen måte. Basert på det standard 
lufttrykk som tilsvarer bestemte høyder over havet er det så laget 
tabeller som angir hvilken tabelldybde man skal benytte for en gitt 
virkelig dybde, når man befinner seg i en gitt h.o.h. Tabell dybden er 
da den korrigerte dybden. Se tabellen «Korreksjon for dykkestedets 
høyde over havet».

Ved dykking med nitrox gjelder følgende prosedyre for dykking ved 
redusert lufttrykk:
1. Finn loddet dybde på stedet.
2. Velg nitroxblanding og finn ElD.
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3. Finn tabelldybden du skal bruke fra tabellen ”Korreksjon for 
dykkestedets høyde over havet” ut fra ElD som inngangsverdi.

4. Dersom opphold i høyden er mindre enn 12 timer, finn tillegg 
til bunntid på vanlig måte ut fra tabelldybden.

5. Finn stoppdybdene (dekompresjonsstopp) i tabellen 
”Korreksjon av dybde på dekompresjonsstopp”.

6. Hvis Nitrox > 36% bør dekompresjonsstopp legges 3 m dypere 
enn det tabellens stoppdybde angir.

Dykking	lavere	enn	250	moh	
Som man ser av tabellen skal dybden ikke korrigeres når høyden er 
mindre enn 250 moh. Vi tar heller ikke hensyn til om det er høy eller 
lav barometerstand selv om et lavtrykk ofte tilsvarer et par hundre 
meter øket høyde.

Akklimatisering	til	høyde	
En dykker som kommer direkte opp i høyden fra lavere område, vil 
ha et nitrogenoverskudd på grunn av det lavere omgivende trykk. 
Dette nitrogenoverskuddet kan sammenliknes med det man har 
i forbin delse med gjentatt dykk. Avhengig av forskjell i høyden 
over havet får man således en N2 gruppe som resulterer i et tillegg 
til bunntiden på samme måte som ved gjentatte dykk. Har det 
imidlertid gått mer enn 12 timer fra man kom opp i høyden til 
dykket starter, regner man med at kroppen har kvittet seg med nitro-
genoverskuddet og det beregnes således intet tillegg til bunntiden 
som følge av høyden.

OPPGAVE: En dykker som oppholder seg på et sted som ligger 
400 moh. reiser rett opp for å utføre et dykkeroppdrag på 18 meters 
dybde på et sted som ligger 1300 moh. Hvilken tabell skal benyttes 
og hvor mange minutters tillegg til bunntid? 

lØSNING: Siden dykkestedet ligger 1300 moh. må vi se under 
rubrikken 1250 – 1500 moh. Vi finner da at nærmeste dybde lik eller 
større enn 18 m er 20 m. Helt ut til høyre for 20-tallet finner vi at vi 
skal bruke tabell for 24 m. 

Hadde dykkeren kommet helt nede fra havnivå ville vi funnet N2-
gruppen hans under rubrikken 1250 – 1500 moh., noe som hadde 
gitt «C». Men han har bare reist 900 m opp. Det gjør at vi bruker 
rubrikken 750 – 1000, som gir «B». På 24 m-tabellen gir det tillegg 
til bunntid på 10 min.

Overflatedekompresjon
Ved dykking med overflatedekompresjon har vi ikke tilsvarende 
prosedyrer for å finne tillegg til bunntid når man kommer rett opp 
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Høyde over havet i meter Bruk

 250-  500-  750-  1000-  1250-  1500-  1750- tabell

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 for

8 8 7 7 7 7 7 9 m

11 10 10 10 10 9 9 12 m

14 13 13 12 12 12 11 15 m

16 16 15 15 15 14 14 18 m

19 19 18 18 17 17 16 21 m

Dybde 22 21 21 20 20 19 18 24 m

i meter 25 24 23 23 22 21 21 27 m

ikke 28 27 26 25 25 24 23 30 m

større 31 30 29 28 27 26 25 33 m

enn: 33 32 31 30 30 29 28 36 m

36 35 34 33 32 31 30 39 m

39 38 37 36 35 33 32 42 m

42 41 39 38 37 36 35 45 m

45 43 42 41 40 38 37 48 m

48 46 45 43 42 41 40 51 m

50 49 47 46 45 43 42 54 m

53 52 50 49 47 46 44 57 m

56 54 53 51 50 48 47 60 m

A B B C C C D

N2 gr. før dykk ved opphold i høyden < 12 timer

Ved OD-O2 vent minimum 12 timer

Korreksjon	for	dykkestedets	høyde	over	havet

H.o.h.  250-  500-  750-  1000-  1250-  1500-  1750- I ste-

(meter) 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 det for

3 m

Korri- Uendret 5 5 6 m

gerte 8 8 8 8 9 m

stopp- 11 11 11 10 10 12 m

dybder 14 14 13 13 13 15 m

17 17 16 16 15 15 18 m

Korreksjon	av	dybde	på	dekompresjonsstopp
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i høyden. Det tilrådes derfor å vente 12 timer før det foretas dykk 
med overflate dekompresjon.

Dybde	på	dekompresjonsstopp	
Teoretisk sett kunne man si at det hadde vært riktig å redusere 
dybdene på dekompresjonsstoppene proporsjonalt med det redu-
serte lufttrykket. Disse korreksjonene ville imidlertid i de fleste 
tilfelle bli så små at det neppe ville ha vesentlig betydning for 
effektiviteten av dekompresjo nen. Det er heller ikke praktisk å måle 
dekompresjonsdybden i cm. «Normale» dybder er derfor benyttet 
når korreksjonen ville blitt mindre enn en meter. Det er gode 
holdepunkter både praktisk og teoretisk for at dette er forsvarlig.

Flyging/opphold i høyden etter dykking 
Innledning
Det finnes et stort erfaringsgrunnlag som viser at flyging etter 
dykking gir økt risiko for trykkfallssyke (TFS). Problemet oppstår 
som en følge av redusert lufttrykk i flykabinen. Internasjonale regler 
tillater kabintrykk tilsvarende 2500 moh. (8000 fot). Anbefalingene 
om flyging etter dykking tar utgangspunkt i dette. De samme 
problemene kan oppstå dersom du kjører bil eller på annen måte 
transporteres raskt opp i høyden etter et dykk.

Det er mange faktorer å ta hensyn til. Derfor har det vist seg å være 
meget vanskelig å gi sikre og enkle retningslinjer som ikke oppfattes 
som unødig kon servative. Det finnes retningslinjer utarbeidet av 
anerkjente organisasjoner som f.eks. DAN, PADI, USN og DMAC, 
om hvordan man skal forholde seg til fly ging etter dykking. Det er 
imidlertid store forskjeller på de anbefalinger de gir.

Jo dypere og lengre et dykk har vært, jo lavere lufttrykket i 
flykabinen er, og jo kortere tid det går fra dykket til flygingen, jo 
større er risikoen for TFS. Tiden mellom dykket og flygingen kan 
vi ha kontroll på. Vi vet og omtrent hvor lavt trykk vi må gjøre 
regning med i flyene. Problemet ligger i å bedømme hvor belastende 
dykkingen har vært. Vi vet bl.a. at gjentatte dykk, økt fysisk belast-
ning under dykket og dykking flere dager etter hverandre, øker 
risikoen for at det kan dannes bobler i kroppen, som det tar relativt 
lang tid å bli kvitt. Derved øker også faren for TFS i forbindelse med 
flyging.

Flyging	etter	«fritidsdykking»
Når det gjelder fritidsdykkingen foregår den stort sett ved bruk 
av dykkecom puter. Det gjør det som regel vanskelig å si hvor 
belastende dykkingen har vært. risikoen for TFS ved flyging etter 
dykking er liten, men medisinske og økono miske konsekvenser kan 
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være store. Vi anbefaler at fritidsdykkere som har foretatt gjentatte 
dykk, og dykking flere dager på rad, slik man typisk gjennom fører 
ved «dykketurer i Syden», unnlater å dykke dagen før hjemreise 
med fly.

Flyging	etter	militær	dykking
Når det dykkes etter standard tabell eller over-
flatedekompresjonstabell i henhold til denne publikasjonen, slik det 
bl.a. prakti seres av yrkesdykkere, benyttes tabellene nedenfor – ”Tid 
før flyging etter dykk med standardtabell” og ”Tid før flyging etter 
dykk med overflatedekom presjon”. Disse tidene er lengre enn det 
som tidligere har vært praksis. Når det gjelder flyging etter dykking 
med standardtabellen baserer tidene seg i vesentlig grad på nyere 
retningslinjer utarbeidet av US Navy. 

Flyging	under	ekstreme	forhold
retningslinjene i dette kapitlet dekker ikke flyging i større høyder 
enn 2500 moh. (8000 fot) uten trykkabin etter dykking. I slike 
tilfelle anbefales det å konsultere dykkermedisinsk ekspertise på 
forhånd.

Flyging	etter	TFS
Har dykkingen medført TFS vil også det kreve ekstra ventetid før 
flyging, selv om behandlingen har gitt full symptomfrihet. I slike 
tilfeller må du rådføre deg med dykkermedisinsk ekspertise før du 
setter deg på flyet. Det er meget stor variasjon i den praksis som 
følges i de forskjellige land. Du kan bli anbefalt å vente fra en til tretti 
dager med å fly, avhengig av hvor du blir behandlet, og av hvem!

Opphold	i	høyden	etter	dykking
Enhver reduksjon i omgivelsestrykk etter at dykkeren har 
kommet tilbake til overflaten gir en teoretisk øket risiko for 
trykkfallssyke. Erfaring har vist at naturlige endringer i lufttrykk 
og forflytning til moderate høyder ikke har medført en observert 
økning i forekomsten av trykkfallssyke ved bruk av standard 
luft-tabeller. Vi mangler imidlertid data som sier nøyaktig hvor 
store lufttrykks-reduksjoner/høydeopphold som er forsvarlig og 
hvilken sammenheng det har med dybde og bunntid på foregående 
dykk. Anbefalingene i avsnittet under er basert på beste skjønn og 
forfatternes erfaring med forekomst av trykkfallssyke knyttet til 
opphold i høyden etter dykking.
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Følgende restriksjoner bør overholdes ved opphold i høyden etter 
dykking:

 z Dykkeren kan forflytte seg til en høyde inntil 500 moh 
umiddelbart etter dykk uavhengig av dykkemetode 
(dekompresjon i vann eller OD-O2) og dykkedybde/dykketid.

 z Opphold i høyden høyere enn 500 moh etter OD-O2 og etter 
alle belastende dykk skal følge bestemmelsene for flyging etter 
dykking 

 z Opphold i høyden mellom 500 og 1200 moh kan gjennomføres 
fra 3 timer etter ikke-belastende dykk etter standard tabell. 
Ved alle opphold i høyden høyere enn 1200 moh etter dykking 
følger bestemmelsene for flyging etter dykking.

Dykkecomputere
Innledning
De første digitale dykkecomputere for fritidsdykking kom på 
mar kedet i begynnelsen av 1980-tallet. De var i stor grad basert 
på regnemodeller fra eksisterende dykketabeller. De tidligste 
erfaringene viste at sik kerheten mot trykkfallssyke (TFS) ikke var 
god nok, spesielt ved gjentatte dykk. Dette ble gradvis rettet opp 
etter hvert som erfaring ble vunnet. I likhet med annet elektronisk 
utstyr har også dykkecomputerne gjennomgått en radikal utvikling.

Bruk	av	dykkecomputer
Den overveiende del av fritidsdykkingen, såvel i Norge som i 
resten av verden skjer i dag med bruk av dykkecomputere. En 
moderne dykkecomputer er et nøyaktig og pålitelig instrument. 
Siden et fritids dykk vanligvis foregår på varierende dybder vil en 
dykkecomputer være et nytt ig hjelpemiddel til å oppnå lengre 

tid før flyging etter dykk med standardtabell tid før flyging etter dykk med 
overflatedekompresjon

n2-gruppe etter 
dykk

minste tid fra siste dykk 
til flyging

total dekompresjonstid 
ifølge tabell

minste tid fra 
siste dykk til 

flyging
D 4 timer inntil 30 min 12 timer
e 8 timer 31 – 40 min 15 timer
F 10 timer 41 – 50 min 18 timer
g 12 timer 51 – 60 min 21 timer
h 14 timer over 60 min 24 timer
i 16 timer
j 18 timer
K 20 timer
l 22 timer
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dykketid enn det man får ved å bruke tabell basert på dykkets største 
dybde.

Det er fortsatt usikkert om bruk av dykkecomputer vil redusere 
eller øke risi koen for TFS sammenlignet med bruk av ordinære 
dykketabeller. Det er imidlertid ingen klare holdepunkter for 
at omfanget av TFS har økt etter at dykkecomputere ble vanlig 
blant sportsdykkere. Dykkecomputere må selvsagt benyttes på 
korrekt måte, og dykkeren må være klar over, og ta hensyn til, de 
begrensninger som ligger innebygget i instrumentet. 

Også en dykkecomputer kan svikte eller vise feil. Vær forberedt 
på å kunne avslutte dykket på en sikker måte uten hjelp fra 
dykkecomputeren. Klokke og dybdemåler er nyttig å ha som reserve. 
Man bør av og til kontrollere dykke computerens dybdeangivelse 
mot andre instrumenter.

Opplæring
Mange dykkere kan fristes til å tro at de er garantert å unngå TFS 
bare de følger anvisningen fra dykkecomputeren. Det er ikke riktig. 
Man kan få TFS ved «korrekt» bruk av dykkecomputere, på samme 
måte som ved «korrekt» bruk av dykketabeller. Dykkecomputeren 
er et hjelpemiddel for å kunne dykke sikkert, og må brukes med den 
nødvendige innsikt. En god opp læring i bruk av instrumentet er 
derfor av vesentlig betydning for sikkerheten. 

Som regel vil den bruksanvisningen som følger med 
dykkecomputeren gi tilstrekkelig informasjon. Det er derfor 
avgjørende at den studeres nøye før instrumentet tas i bruk første 
gang. Det er og viktig at man vender tilbake til bruksanvisningen 
etter hvert som man får erfaring. Ting kan virke enkelt når man sitter 
i fred og ro med denne foran seg. Mye kan fortone seg annerledes 
når informasjonen skal avleses og tolkes under vann.

Moderne dykkecomputere er basert på nyeste forskning innen 
dykkermedisin og fysiologi. Man har dessuten basert seg på relativt 
konservative dekompre sjonsmodeller. Det innebærer at det er 
lagt inn relativt gode sikkerhetsmarginer mot TFS under vanlige 
normale forhold. 

Dykkecomputere beregner dekompresjonsprofil ut fra dybde og 
tid. (Noen dykkecomputere estimerer riktignok også fysisk aktivitet 
ut fra luftforbruket.) Vi vet at en rekke andre faktorer også har 
betydning for dekompresjonen – i første rekke fysisk belastning og 
dykkerens alder. Disse og liknende forhold er nærmere beskrevet 
i kapitlet Forebyggelse av trykkfallssyke. Det anbefales derfor 
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å lese dette også i forbindelse med bruk av dykkecomputere. 
Bruk av dykkecomputer reduserer heller ikke behovet for å lære 
grunnleggende dekom presjonsteori.

Regnemodeller
Både tabeller og dykkecomputere baserer seg på regnemodeller 
(algoritmer). På samme måte som det finnes flere aksepterte 
dykketabeller, finnes det og alternative aksepterte algoritmer for 
dykkecomputere. Det er en fordel å benytte dykkecomputere som 
tar hensyn til («straffer») hurtige oppstig ninger, dykk med sterkt 
varierende dybder («jo-jo-dykking») og dykking flere dager på 
rad. Vær klar over at det ikke er verifisert hvilken sikkerhet regne-
modellene gir ved dyp «multilevel-dykking», spesielt hvis dette 
pågår over flere dager. Denne formen for dykking kan øke risikoen 
for TFS, og bør kompen seres ved bruk av større sikkerhetsmarginer.

Sammenlikner man dykkecomputere av forskjellig fabrikat vil man 
ofte se at de for samme dykkprofil gir forskjellige anvisninger på 
dekompresjonen. Det kan skyldes at de er basert på forskjellige 
regnemodeller, og betyr ikke at man uten videre kan si at den ene 
er sikrere enn den andre. For å øke sikkerheten vil vi anbefale at alle 
dykk dypere enn ca. 15 meter avsluttes med et sikkerhetsstopp på ca. 
3 minutter på ca. 5 meter.

På enkelte dykkecomputere kan man stille regneprogrammet mer 
eller mindre konservativt. Man kan da, f.eks. for eldre dykkere, 
eller dersom man forutsetter høy fysisk belastning under dykket, 
stille instrumentet til en mer konservativ regnemodell for å 
kompensere for dette. Det finnes og dykkecomputere med mange 
forskjellige tilleggsfunksjoner som f.eks. innstilling av O2 prosent for 
nitroxdykking, avlesning av flasketrykket, flyging etter dykking, m.m.

Yrkesdykking
En dykkecomputer vil i prinsippet også fungere tilfredsstillende 
innen yrkesdykking. Her er det imidlertid dykkerleder og ikke 
dykkeren selv som har ansvaret for at dykket gjennomføres på en 
sikker måte, og som derfor skal kontrollere dykkerens tid og dybde, 
samt sørge for at oppstigning og even tuelle dekompresjonsstopp 
følger oppsatte retningslinjer. Ved arbeidsdykking hvor dybden er 
relativt konstant er det for øvrig ingen gevinst å hente, med tanke 
på lengre bunntid ved å benytte dykkecomputer. Tvert i mot viser 
det seg at ved arbeidsdykk hvor dybden er tilnærmet konstant vil 
dykketa bellene i de fleste tilfelle tillate noe lengre bunntider enn det 
dykkecomputerne gir. 
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Det hevdes at ved yrkesdykking med oppdrag der dykkedybden 
gradvis minker vil dykkecomputere kunne gi vesentlig lengre 
bunntid enn tradisjonelle tabeller. Før man vurderer å ta slike 
metoder i bruk, må det kunne dokumenteres at denne form for 
dykking gir en sikkerhet mot TFS som ikke er vesentlig dårligere enn 
det man har ved tradisjonell tabellbruk. 

En dykkecomputer vil vise om dykkeren må foreta 
dekompresjonsstopp før dyk ket avsluttes, men ikke nødvendigvis 
varigheten av slike stopp. Bruk av dykke computere kan derfor 
medføre dekompresjonsstopp under oppstigningen uten at det 
er planlagt. Ukritisk bruk av dykkecomputere gjør at man kan få 
dekompre sjonstider som overstiger det maksimalt tillatte for denne 
type dykkeoperasjoner.

Forebyggelse av trykkfallssyke
Dekompresjon
En dykker som tas til overflaten utsettes for en dekompresjon, dvs. 
trykksenkning. I dykkermiljøet bruker vi imidlertid dekompresjon 
som betegnelse på den ekstra tid dykkeren må oppholde seg 
på stoppene. Med et dykk uten dekompresjon, mener vi et 
direkteoppstigningsdykk, dvs. at det etter tabellen ikke skal foretas 
spesielle dekompresjonsstopp under oppstigningen.

Tabellsikkerhet
Med en sikker tabell forstår vi en dykketabell hvor risikoen for å få 
trykkfallssyke (TFS), når tabellen følges, er lav. Vi må være klar over 
at ingen dykketabell gir 100 % sikkerhet for alle dykkere under alle 
forhold, selv om tabellen følges samvittighetsfullt. Hovedårsaken 
til det er at dykketa bellene kun tar hensyn til tid og dybde. Vi vet at 
også en rekke andre faktorer påvirker dekompresjonsbehovet. Ved å 
kjenne disse faktorene og ta de nødven dige forholdsregler, prøver vi 
å gi alle dykk en forsvarlig sikkerhet.

Arbeidsbelastning er sannsynligvis den faktoren, som utenom tid 
og dybde, har størst innvirkning på dekompresjonsbehovet. Økt 
arbeidsbelastning gir økt blod sirkulasjon og derfor raskere metning 
av de forskjellige vev. Vi anbefaler derfor at man ved høy fysisk 
aktivitet dekomprimerer i henhold til en lengre bunntid enn den 
faktiske. 

Alder,	overvekt,	fysisk	form	og	kjønn
Det er en alminnelig oppfatning blant mange dykkere og fagpersoner 
at økende alder, overvekt og dårlig fysisk form øker risikoen for TFS. 
Det er gjort en del undersøkelser på dette feltet, men resultatene er 
ikke entydige, og ikke alle er like relevante. Vi antar likevel at spesielt 
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overvekt og økende alder gir økt risiko for TFS. Dessverre mangler 
vi vitenskapelige data som på en sikker måte kan angi størrelsen av 
denne risikoen. Tidligere antok man også at kvinner var mer utsatt 
for TFS enn menn; men vi har ikke grunnlag for å hevde dette. 
Dykketabellene ble i sin tid testet på unge og veltrenede militære. 
Senere erfaring har vist at de også gir god sikkerhet for flertallet av 
sivile dykkere. Vi anbefaler at dykkere som er overvektige, eldre, 
(over 40 år) eller i dårlig fysisk form beregner dekompresjonen etter 
en lengre bunntid enn den faktiske, spesielt ved lange og/eller dype 
dykk. 

Kulde
Ofte er dykkeren i termisk balanse i bunnfasen pga. arbeidet, men 
kald under dekompresjonen pga. liten fysisk aktivitet. Fryser man 
under dekompre sjonen blir denne mindre effektiv pga. redusert 
sirkulasjon. Det vil øke risikoen for TFS. I slike situasjoner bør det 
derfor dekomprimeres etter en lengre bunntid enn den faktiske.

Gjentatte	dykk	og	dykking	flere	dager	på	rad
Gjentatte dykk og dykking flere dager på rad har vist seg å kunne 
gi økt risiko for trykkfallssyke selv om tabellen har vært fulgt. Man 
antar at dette skyl des en akkumulering av restnitrogen i langsomme 
vev. For den type dykking er det spesielle restriksjoner, avhengig av 
om det er dykk etter standardtabellen eller overflatedekompresjon. 
Se nærmere under disse kapitlene.

Akklimatisering
Vi antar at dykking gjennom lengre tid, til omtrent samme 
dybde, reduserer risikoen for TFS. Dette fenomenet kaller vi 
akklimatisering (tilvenning). Kanskje noe forvirrende når det 
advares mot «akkumulering» som følge av for mange dykkedager 
etter hverandre. Akklimatiseringen opparbeides gradvis i løpet av et 
par uker. Den avtar over et tilsvarende tidsrom dersom dykkingen 
opphører. Det er videre en erfaring at dersom man ikke har dykket 
på en stund, bør man ikke dykke maksimale tider den første dagen.

Væskebalanse
Det er av stor betydning for gassutskillelsen i kroppen at væske-
balansen er korrekt. Er dykkeren dehydrert (uttørret), enten dette 
skyldes syk dom, bakrus eller rett og slett utilstrekkelig væskeinntak 
gir dette redusert gass utskillelse og økt fare for TFS. Manglende 
mulighet til å urinere så lenge dykkeren er under vann er et problem 
ved lange dykk. For å unngå å måtte avbryte dykket eller plagene ved 
å holde seg, vil mange foretrekke å drikke minimalt i tiden før lengre 
dykk. Dette frarådes fordi man da dykker med væskeunder skudd og 
den økte risiko for TFS som dette gir.
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Det er viktig at dykkeren har normal væskebalanse før dykket. 
Inntak av til strekkelig drikke i form av vann eller mineralvann virker 
forebyggende for TFS. Unngå kaffe og te (og selvsagt alkohol!) 
før dykket. Alle tobakksprodukter, både de som røykes og snus/
skrå, bør unngås før dykket, fordi nikotin og karbonmonoksid 
(kullos) virker uheldig på gassutvekslingen og blodsirku lasjonen. 
Ved overflatedekompresjon bør dykkeren drikke før og under 
kammerfasen. En tommelfingerregel er å drikke til man tisser lys 
urin.

Individuelle	forhold
Vi har pekt på en rekke forhold som vi mener påvirker risikoen for 
TFS. Noe er rimelig godt dokumentert, ofte gjennom statistikk 
fra store undersøkelser. Andre forhold bygger på antakelser og 
erfaringer som ikke er dokumentert i samme grad. Alle er likevel 
enige om at det er store individu elle variasjoner. Vi ser og stor 
variasjon hos samme person fra dag til dag.

Andre	faktorer
Også kostholdet kan spille en rolle. laboratorieforsøk tyder på tran 
og andre flerumettede fettsyrer kan virke gunstig; men det er ikke 
tilstrekkelig undersøkt på vitenskapelig måte. Det er påstått at skader 
i muskel- og skjelettsystemet kan disponere for TFS i de skadede 
områdene. Videre påståes det at risikoen for TFS er noe større om 
ettermiddagen enn om morgenen. Disse påstandene er foreløpig 
ikke tilfredsstillende dokumentert, og må anses som spekulasjoner; 
men det er heller ikke grunnlag for å avvise dem.

Fysisk	aktivitet	under	dekompresjonen
Fysisk aktivitet under dekompresjonen er et omdiskutert tema. Vi 
mener at lette bevegelser, men uten anstrengelser, som starter så 
snart oppstigningen begynner er gunstig. Unngå statisk belastning 
og kroppsstillinger som hindrer blodsirkulasjonen. Heng f.eks. ikke i 
bunntauet i samme stilling på stoppene, og sitt ikke med beina over 
kors under overflatedekompresjon i kammer. Det er og viktig at 
dykkeren ikke utfører tungt arbeide de første tre timene etter dykket.

Hyppige	opp-	og	nedstigninger
Hyppige opp- og nedstigninger i løpet av et dykk er ugunstig. Det 
varierende trykket øker mulighetene for bobledannelse. risikoen vil 
dessuten øke jo dypere dykkeren er, og jo lengre han har vært nede. 
Faren vil være til stede selv om dybde og foreløpig bunntid ikke 
skulle tilsi dekompresjonsstopp. Verktøy o.l. som dykkeren benytter 
bør derfor alltid sendes opp eller ned via line.
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Dybdeprofil
Tabellene er beregnet på å gi tilfredsstillende sikkerhet for en dykker 
som benytter hele bunntiden på en dybde som ikke overstiger tabell-
dybden. Ved varierende dybder er det en fordel å ta den dypeste 
delen først da dette gir en øket sikkerhet mot TFS, men det er intet i 
veien for å gjøre motsatt.

Sikkerhetsstopp
Selv med korrekt oppstigningshastighet er det en god praksis at 
man ved alle direkteoppstigningsdykk dypere enn 15 meter foretar 
et sikker hetsstopp på ca 3 minutter på ca 5 meter. Det er videre en 
god regel, særlig når dykket ledes fra overflaten, at man halvveis i 
oppstigningen stopper og kontrollerer tiden og eventuelt venter 
dersom man ligger «foran skjema».

Dypt	ekstrastopp
Oppstigningen er en meget viktig del av dekompresjons prosedyren. 
Mye tyder på at for rask oppstigning, spesielt fra dype dykk 
disponerer for nevrologisk TFS. Det tilsier at det er de relativt raske 
vevene som er de kontrollerende i slike tilfelle. Dette har ført til at 
mange dykkere, i forskjellige deler av verden, legger inn et ekstra 
stopp på relativt stor dybde. Dybde og lengden for disse stoppene er 
ikke standardisert. Vanlig praksis er at dybden på dette første stoppet 
tilsvarer halve, eller minst halve dybden. Vi vil tilrå at man, i hvert 
fall i de tilfellene hvor man mener å ha behov for en mer konservativ 
dekompresjon, foretar et slikt stopp, ikke grunnere enn halve dykke-
dybden. Gjør man dette, skal bunntiden reduseres i forhold til 
tabelltiden, tilsvarende den tiden man vil benytte på stoppet.

Utelate	dekompresjon
Skulle det vise seg at det ikke er nok pustegass til å fullføre 
dekompresjonen, er det den grunneste delen som skal utelates. Man 
følger med andre ord tabellen så langt som mulig.

Sjøgang	under	dekompresjonen
Sjøgang under dekompresjonen er ugunstig på grunne stopp. Det 
er ubehagelig for dykkeren. Det kan gi sjøsyke og slagskader mot 
skuteside e.l. og i ekstreme tilfelle lungebrist. Under slike forhold 
skal det ikke planlegges dekompresjons dykk etter standardtabellen. 
Nitrox tillater dypere stopp, og kan være et egnet alternativ. Primært 
anbefales overflatedekompresjon, dersom en behersker teknikken 
og disponerer nødvendig utstyr for dette. Skulle man uforvarende 
komme ut for sterk sjøgang under dekompresjonen bør tiden for 3 
m-stoppet legges til tiden for 6 m-stoppet – og således intet stopp på 
tre meter. 
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Oksygenpusting	på	overflaten
I spesielle tilfelle hvor man har grunn til å tro at risikoen for TFS 
er større enn normalt og hvor det ikke allerede foreligger en fast 
prosedyre for hva man skal foreta seg, anbefales 10 til 20 minutters 
oksygenpusting umiddelbart etter dykk.

Oksygenpusting	i	kammer
Er kammer med oksygenmaske tilgjengelig, vil pusting av oksygen 
under trykk ha en mer effektiv forebyggende virkning. I så fall 
anbefales rekompresjon til 12 m, og inntil to 20 min. perioder 
oksygen, hver etterfulgt av 5 min på luft. Dekompresjon på oksygen 
med 1 m/min. Slik forebyggende behandling må ikke redusere 
kravet til nøye å følge de fastsatte prosedyrer ved såvel normal 
dekompresjon, som ved TFS og utelatt dekompre sjon. Det skal dog 
ikke planlegges med rutinemessig oksygenpusting etter dykk for å 
forebygge TFS.

Alkohol,	andre	rusmidler	og	medikamenter
Det er selvsagt forbundet med en rekke farer å dykke i 
alkoholpåvirket tilstand, bl.a.på grunn av nedsatt døm mekraft og 
koordinasjonsevne, forsterket effekt av nitrogennarkose og maske-
ring av symptomer på TFS. Dehydrering (væsketap) under og 
etter alkohol inntak øker sannsynligvis risikoen for TFS. Blodet 
blir mer tyktflytende, sirkulasjonen og nitrogenutskillelsen fra 
vevene blir langsommere. Vi fraråder dykking mindre enn åtte timer 
etter alkoholinntak. Også en rekke andre rus midler, samt en del 
medikamenter, vil svekke dømmekraft og reaksjonsevne. Bruk av 
slike er uforenlig med sikker dykking.

«Patent	Foramen	Ovale»	(PFO)
«Patent Foramen Ovale» (PFO) er en åpning i hjerteskilleveggen 
mellom høyre og venstre forkammer. Dette er en medfødt 
misdannelse som vi finner hos ca. 30 % av befolkningen. PFO gir 
ca. 2,5 ganger høyere risiko for TFS, men vanligvis ingen plager 
utover dette. Foreløpig anbefales ikke rutinemessig undersøkelse av 
dykkere for PFO. Dykkere som får TFS, etter å ha fulgt prose dyrene, 
blir vanligvis undersøkt for å fastslå om PFO var sannsynlig årsak. 

Engelske	bunntidsbegrensninger
Vi gjør oppmerksom på at engelske Health and Safety Executive 
(HSE) anbefaler følgende bunntidsbegrensninger i sin «Approved 
Code of Practice». Man skiller her mellom «Transfer Under Pres-
sure» (TUP) og andre dekompresjonsprosedyrer, dvs. vanlig 
dekompresjon i vann og OD-O2. (ikke TUP). Ved TUP overføres 
dykkeren i dykkerklokke under trykk fra sjøen og til trykkammer, 
hvor kammerdelen av OD-O2 prose dyren gjennomføres.
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Overflatedekompresjon med 
oksygenpusting i trykkammer (OD-O2)
Innledning
Overflatedekompresjon med oksygenpusting i kammer (OD-O2) 
er en dykke metode der de dypeste dekompresjonsstoppene – til og 
med 9 meterstoppet, foretas i sjøen. Dykkeren rekomprimeres så i 
trykkammer til 12 m og puster oksygen fra maske. Dykkemetoden 
forutsetter at det er et trykkammer med forkammer og masker for 
oksygenpusting på dykkestedet.

Brannsikring
Oksygenanlegget skal for øvrig være av en slik konstruksjon at 
brukt oksygen fra masken føres ut av kamret. Videre skal kammeret 
være utstyrt med oksygenmåler slik at oksygeninnholdet i 
kammeratmosfæren kan overvåkes kontinuerlig. Selv en relativt liten 
øking av oksygenfraksjonen i kamret kan innebære en betydelig øket 
risiko for brann. Brann i trykkammer får lett katastrofale følger. Selv 
om dykkerens utåndingsgass føres ut av kammeret kan lekkasjer, 
vanligvis fra maskene, føre til forhøyet oksygeninnhold. Oksy-
genfraksjonen skal ikke tillates å overstige 23 %. Ved mistanke om 
oksygenlek kasjer skal man snarest mulig lokalisere kilden og utbedre 
lekkasjen. Husk at oksygenkonsentrasjonen i nærheten av lekkasjen 
kan være betydelig høyere enn det man leser av på oksygenmåleren. 

Dyp	dekompresjon	i	vann
Fordi grunneste dekompresjonsstopp i vann er så dypt som 9 
m, vil dykkeren være vesentlig mindre utsatt for bevegelser og 
trykkvariasjoner som skyldes sjøgang, enn om siste stopp hadde vært 
på 3 m. Da også den totale dekompresjonstiden i vann, ved bruk av 
OD-O2, som regel er meget kort, vil denne prosedyre ha vesentlige 
operative fordeler. Den vil ofte kunne bety mye for dykkerens 
arbeidsmiljø, sammenlignet med bruk av standardtabell. ved at man 
kan unngår lange og kalde dekompresjoner i vann.

Største 
dybde m

maksimal bunntid Største 
dybde m

maksimal bunntid
tUP ikke tUP tUP ikke tUP

0–12 240 240 33 95 40
15 240 180 36 85 35
18 180 120 39 75 30
21 180 90 42 65 30
24 180 70 45 60 25
27 130 60 48 55 25
30 110 50 51 50 20
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Bruk	av	nitrox	–	Åpent	system
Nitrox kan ofte med fordel benyttes som pustegass ved dykking 
med OD-O2, for den delen av dykket som foregår i vannet. I 
så fall anbefaler vi at det kun nyttes nitrox med et nominelt 
oksygeninnhold på 32 %. Dette er nær den optimale blanding for 
slik dykking med tanke på de begrens ninger en har som følge av 
såvel dekompresjon som oksygenbelastning. Det er en forutsetning 
at det ved OD-O2 med nitrox i åpent system alltid benyttes hjelm 
eller godkjent helmaske. Utstyret skal for øvrig være av en slik 
konstruksjon at pustegasstilførselen er sikret selv om dykkeren skulle 
miste bevisstheten eller få krampe som følge av oksygenforgiftning. 
Vanlig dykkermaske og løst munn stykke skal ikke nyttes. God 
gjennomstrømning av pustegass i et «free flow» system, der slikt 
nyttes, er av vesentlig betydning for å hindre CO2-opphoping, og 
dermed bidra til å forebygge akutt oksygenforgiftning.

Bruk	av	tabellen
Man følger det normale mønster. Dvs. at man velger den 
tabelldybden, eventuelt ElD, som er lik eller nærmeste større enn 
den virkelige målte dybden. Bunntiden skal regnes fra det øyeblikk 
dykkeren forlater over flaten og frem til det tidspunkt oppstigningen 
faktisk starter. I tabellen nyttes den bunntid som er lik denne eller 
nærmeste større enn den faktiske bunntiden.

Oppstigningshastigheten til første stopp skal ideelt sett 
være 7,5 m/min. Mindre avvik tolereres. En litt for langsom 
oppstigningshastighet er gunstigere enn for rask. Oppstigning fra 
ett stopp til det neste skal ta ca ett minutt. Det spiller ingen vesentlig 
rolle om hastigheten her avviker noe. Tidene som er angitt på de 
enkelte dekompresjonsstoppene i vann inkluderer oppstigningstiden 
til stoppet. Skulle det oppstå vesentlig forsinkelse under den dypeste 
delen av oppstigningen, skal forsinkelsen legges til bunntiden og 
dekompresjonen om mulig justeres overensstemmende.

EKSEMPEl: For et dykk til 45 meter i 35 min, står det i tabellen 9 
min under 12 m-stoppet og 8 min under 9 m-stoppet. Dette betyr 
at det skal gå 9 min fra dykkeren forlater bunnen til han forlater 12 
m-stoppet; og 8 min fra han forlater 12 m-stoppet til han forlater 9 
m-stoppet. Med 7,5 m/min bruker han knapt 4 1/2 min fra 45 til 
12 meter, og får således vel 4 1/2 min på 12 meter. Han har nå brukt 
de 9 min som er ført opp i tabellen under 12 m-stoppet. Dykkeren 
bruker så ett minutt fra 12 m til 9 m. Etter 7 min på 9 m-stoppet 
starter oppstig ningen til overflaten. Den skal ta ca. ett minutt. 

Overflateintervallet skal generelt sett være så kort som mulig. Fra 
dykkeren forlater 9 m-stoppet i sjøen, til han igjen er rekomprimert 
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til 12 m i kammer, skal det gå maksimalt 5 min. Oppstigningen fra 
9 m til overflaten skal ta 1 min. rekomprimering til 12 m i kammer 
tar normalt ca 1/2 min. Dykkeren har såle des ca 3 1/2 min til 
disposisjon til å komme seg opp fra vannet, få av seg utstyret og gå 
inn i kammeret. Dette vil normalt være god tid. Det er imidlertid 
viktig at dykkeren hjelpes av med utstyret og utsettes for så lite 
anstrengelser som mulig. Til dette bør to personer assistere. Det må 
derfor øves inn faste arbeids prosedyrer hvor alle vet nøyaktig hva 
som skal gjøres, og i hvilken rekkefølge. Overflateintervallet skal ikke 
søkes redusert ved å bruke kortere tid opp fra 9 m- stoppet enn ca ett 
minutt. 

Når dykkeren kommer inn i kammeret, starter oksygenpustingen 
så snart som mulig. Det samme gjelder rekomprimeringen 
som bør starte umiddelbart etter at døren er lukket, uavhengig 
av om dykkeren har fått på seg oksygenmasken eller ikke. Den 
oksygentiden som står i tabellen er imidlertid netto tid på oksygen 
på 12 m dybde i kammer. Oppstigningen fra 12 m i kammer til 
overflaten skal skje med 1 m/min, og vil således ta 12 minutter.

Etter hver 20 min med oksygenpusting etter ankomst 12 m, tar 
dykkeren av seg oksygenmasken og puster luft i 5 min. Denne 
tiden regnes ikke med i den angitte oksygentid. Det samme gjelder 
dersom dykkeren av en eller annen grunn tar av seg masken utenom 
de angitte 5 min periodene. Under opp stigning fra 12 til 0 m i 
kammer skal det pustes oksygen uten avbrudd av luft perioder.

Total dekompresjonstid som er angitt i siste rubrikk i tabellen er 
tiden fra dykkeren forlater bunnen til han er på overflaten etter 
oppholdet i kammer, inkludert 5 min luftpusting for hver 20 min 
angitt oksygentid. Eventuell luft pusting ut over de reglementerte 
5 min-periodene kommer selvsagt som tillegg til «total 
dekompresjonstid».

Oksygenforgiftning
risikoen for å få akutt oksygenforgiftning på 12 meter i kammer er 
meget liten. Skulle det skje, fjernes oksygenmasken øyeblikkelig. 
Dekomprimer til 9 m med 0,3 m/min så snart krampeanfallet 
er over. Forutsatt godkjenning fra dykkerlege, gjenopptas 
oksygenpusting på 9 meter. Oppnås ikke kontakt med dykkerlege 
innen 15 min fra O2-pustingen ble stoppet, skal O2-pustingen ikke 
gjenopptas. I stedet går man inn i Tabell 1 på 12 m og følger denne 
til overflaten. Det gjenstår da 5 timer og 1 min av Tabell 1. Dette 
avslutter dekompresjonen. Bruk av Tabell 1 regnes da ikke som 
behandling.
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Svikt	i	oksygenforsyningen
Ved en svikt i oksygenforsyningen puster dykkeren luft på 
eksisterende dybde. Gjenopprettes oksygenforsyningen innen 
15 min, fortsetter oksygenpusting der man slapp med tillegg 
i oksygentiden tilsvarende avbruddet. Gjenopprettes ikke 
oksygenforsyningen innen 15 min, går man inn i Tabell 1 på 12 m 
og følger denne til overflaten. Bruk av Tabell 1 regnes da ikke som 
behandling.

Risikofaktorer	ved	OD-O2-dykk
Dykk med OD-O2 skal ikke være et «gjentatt dykk». Det skal heller 
ikke dykkes gjentatt dykk etter OD-O2. Dog kan et hvert dykk etter-
følges av et dykk hvor dybden (eller den ekvivalente luftdybden) 
ikke er større enn 9 m. Dykking flere påfølgende dager øker risikoen 
for TFS, spesielt ved dype OD-O2-dykk.

OD-O2-dykk, og særlig dersom dykkingen har vært fysisk 
krevende, eller det har vært dykket opp mot maksimale bunntider. 
Det anbefales derfor sterkt å innrette dykkingen slik at man etter 
maksimalt tre påfølgende dykkedager har en dag uten dykking, 
eventuelt kun dykk med faktisk eller ekvivalent luftdybde ikke 
dypere enn 9 m. Et slikt dykk teller i denne sammenheng ikke som et 
gjentatt dykk, eller som en dag med dykking.

De dykketider i tabellen som er merket med * (stjernedykk) skal 
kun brukes i nødsfall og skal således ikke planlegges nyttet som 
normaloperasjon. I denne utgaven av SUP 12 er det gjort endringer 
i forhold til foregående utgaver, ved at grensen for stjernedykk med 
OD-O2 dypere enn 24 meter har blitt justert mot kortere bunntider. 
Dette som en følge av at rela tivt lange bunntider på dypere dykk syns 
å disponere for TFS i for stor grad. 

Forekommer det spesielle forhold som erfaringsmessig øker 
faren for TFS, i forbindelse med OD-O2-dykking, kan dette 
kompenseres ved økt oksygentid i kammer og/eller kortere bunntid 
enn tabelltiden. Det har imidlertid vist seg at det skal relativt mye 
ekstra oksygentid til for å kompensere for f.eks. hardt arbeid, alder, 
hypotermi etc.
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Overflatedekompresjon (OD–O2)

Dybder 
ikke 
større

Bunn-
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstigningstid 

til stoppet

oksygen
på 12 m
i kammer

total
dekomp.

tid
enn (min.) 18 15 12 9 (min.) (min.)

120 – – – 1 5 23

15 150 – – – 1 10 28
180 – – – 1 15 33

meter 210 – – – 1 20 43
240 * – – – 1 25 48
270 * – – – 1 30 53

100 – – – 2 10 29
120 – – – 2 15 34

18 150 – – – 2 23 47
180 – – – 2 30 54

meter 210 – – – 2 37 61
240 * – – – 2 44 73
270 * – – – 2 51 80

  75 – – – 2 10 29
  90 – – – 2 15 34

21 120 – – – 2 25 49
150 – – – 2 34 58

meter 180 – – – 2 43 72
210 – – – 2 52 81
240 * – – – 2 60 95
270 * – – – 19 65 116

Tabeller	for	OD-O2
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Overflatedekompresjon (OD–O2)

Dybder 
ikke 
større

Bunn-
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstigningstid 

til stoppet

oksygen
på 12 m
i kammer

total
dekomp.

tid
enn (min.) 18 15 12 9 (min.) (min.)

  60 – – – 2 11 30
  75 – – – 2 17 36
  90 – – – 2 23 47

24 105 – – – 2 29 53
120 – – – 2 35 59

meter 135 – – – 2 41 70
150 – – – 2 47 76
165 – – – 2 53 82
180 * – – – 3 59 89
190 * – – – 12 62 106

  50 – – – 3 12 32
  60 – – – 3 18 38
  70 – – – 3 23 48

27   80 – – – 3 28 53
  90 – – – 3 33 58

meter 100 – – – 3 38 63
110 – – – 3 43 73
120 – – – 3 48 78
130 4 53 84
140 * – – – 6 58 91
150 * – – – 13 62 107
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Overflatedekompresjon (OD–O2)

Dybder 
ikke 
større

Bunn-
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstigningstid 

til stoppet

oksygen
på 12 m
i kammer

total
dekomp.

tid
enn (min.) 18 15 12 9 (min.) (min.)

  40 – – – 3 10 30
  50 – – – 3 17 37

30   60 – – – 3 24 49
  70 – – – 3 31 56

meter   80 – – – 3 37 62
  90 – – – 4 43 74
100 – – – 5 49 81
110 * – – – 6 54 87
120 * – – – 14 58 99

  30 – – – 4 8 29
  40 – – – 4 16 37

33   50 – – – 4 24 50
  60 – – – 5 32 59

meter   70 – – – 6 39 67
  80 – – – 7 46 80
  90 * – – – 9 52 88
100 * – – 4 14 57 102

  30 – – – 4 12 33
  40 – – – 4 21 47

36   50 – – – 6 30 58
  60 – – – 8 38 68

meter   70 – – – 10 46 83
  80 * – – 7 8 53 95
  90 * – – 11 17 59 114
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Overflatedekompresjon (OD–O2)

Dybder 
ikke 
større

Bunn-
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstigningstid 

til stoppet

oksygen
på 12 m
i kammer

total
dekomp.

tid
enn (min.) 18 15 12 9 (min.) (min.)

 25 – – – 4 10 31

39  30 – – – 4 16 37
 40 – – – 7 26 55

meter  50 – – – 10 36 68
 60 – – 12 45 84
 70 * – – 11 7 53 98
 80 * – – 16 18 60 126

 20 – – – 5 10 32
 25 – – – 5 16 38
 30 – – – 6 21 49

42  35 – – – 8 26 56
 40 – – – 10 31 63

meter  45 – – – 12 36 70
 50 – – 5 9 41 82
 55 – 5 7 7 46 92
 60 * – 6 8 11 51 103
 65 * – 6 11 13 55 112

 20 – – – 5 12 34
 25 – – – 7 19 43

45  30 – – 7 6 25 60
 35 – – 9 8 31 70

meter  40 – 6 6 9 36 78
 45 * 6 6 10 5 42 96
 50 * 6 7 10 7 47 104
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Overflatedekompresjon (OD–O2)

Dybder 
ikke 
større

Bunn-
tid

maks

tid på stopp (minutter)
inkludert oppstigningstid 

til stoppet

oksygen
på 12 m
i kammer

total
dekomp.

tid
enn (min.) 18 15 12 9 (min.) (min.)

 20 – – – 6 15 38

48  25 – – 6 7 22 57
 30 – 8 5 7 29 71

meter  35 * 7 5 9 6 35 84
 40 * 7 6 11 7 41 99

 15 – – – 6 11 34

51  20 – – – 10 19 46
 25 – 9 5 6 27 69

meter  30 * 9 5 9 6 34 85
 35 * 10 5 11 8 40 101
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Nødprosedyrer
Innledning
Ukontrollert oppstigning, eventuelt med TFS vil kreve konkrete 
tiltak avhen gig av situasjonen og de ressurser som står til rådighet. 
Vår klare oppfatning er at det ved all dykking (både fritids- og 
yrkesdykking) skal finnes utstyr for oksygenpusting på overflaten 
med en kapasitet på minimum 30, og helst 60 minutter. Ved dykking 
med dekompresjonsstopp skal det være trykkammer på, eller i 
umiddelbar nærhet av dykkestedet. 

NB: Alle prosedyrer der dykkeren sendes ned i sjøen for å 
gjennomføre utelatt dekompresjon forutsetter at dykkeren 
er uskadd og at utstyret er i orden. Dykkeren kan med fordel 
observeres av en annen dykker hvis mulig.

Prosedyrer	ved	en	ukontrollert	oppstigning/
avbrutt	dekompresjon	ved	STANDARD	TABELL

TILGJENGELIG 
SIKKERHETS

UTSTYR
AVIK HANDLING

Kammer

Symptomer på tFS. tabell 6, varsle dykkelege.

Direkteoppstigning innenfor tabell. Pust o2 i 30 min på overflaten.

Utelatt dekompresjon < 15 min. 12 m i kammer. to perioder på 
20 min med oksygen, etterfulgt 
av 5 min på luft. oppstingning 
på oksygen 1 m/min.

Utelatt dekompresjon > 15 min. tabell 5.

Oksygen

Symptomer på tFS Pust o2, varsle dykkelege.

Direkteoppstigning innenfor tabell. Pust o2 i 30 min på overflaten.

Utelatt dekompresjon. gå ned og dekomprimer etter 
en tabelltid ett trinn lengre enn 
det Bt tilsier. Pust deretter o2 i 
30 min på overflaten.
Dersom dykkeren ikke kan 
gå ned igjen pustes o2 på 
overflaten i 30 min.

Ingen

Symptomer på tFS. Varsle dykkelege. Vurder 
rekompresjon i vann etter 
prosedyrer beskrevet under.

Direkteoppstigning innenfor tabell 
eller utelatt dekompresjon.

gå ned og dekomprimer etter 
en tabelltid ett trinn lengre enn 
det Bt tilsier.
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Rekompresjon	i	vann
Det er stor uenighet om hva som er beste behandlings alternativet 
for en dykker med TFS, når verken trykkammer eller oksygen er 
tilgjengelig på stedet. Noen vil anbefale rekompresjon i vann, selv 
om man kun har luft som pustegass. Men denne løsning er svært 
omdiskutert, og de fleste dykkermedisinske eksperter vil fraråde 
metoden. Vi anbefaler derfor ikke rekompresjon i vann, bl.a. fordi:

 z Ny trykkeksponering vil øke nitrogenmetningen i vevet, med 
risiko for forverring under den påfølgende dekompresjonen.

 z Det er vanskelig å overvåke en person under vann og iverksette 
tiltak hvis skaden forverrer seg.

 z Dykkeren kan bli sterkt nedkjølt.
 z luftforsyningen kan ha begrenset kapasitet.
 z Vær- og sjøgang kan skape farlige situasjoner.

I enkelte dykkermiljøer og geografiske områder i verden med 
begrenset tilgang til oksygen og trykkammer, hevdes det likevel at 
man har god erfaring med rekompresjon i sjø.

I denne utgaven av SUP 12 har vi, under tvil, valgt å presentere 
en prosedyre for rekompresjon i sjø. Årsaken er at hvis man 
velger å gjøre dette, bør det benyttes en standardisert prosedyre 
som begrenser risikoen for komplikasjoner. Valg av for stor 
rekompresjonsdybde, og for rask dekompresjon kan lett bringe 
situasjonen ut av kontroll. Det er viktig å være klar over at all 
erfaring tilsier er at jo lengre tid det går fra symptomene merkes til 
rekompresjonen starter, jo mindre er sannsynligheten for et positivt 
resultat.

Før man eventuelt starter behandling av TFS med rekompresjon i 
vann må følgende være ivaretatt:

 z Det må finnes tilstrekkelig luftforsyning for den tid 
behandlingen tar.

 z Dykkerens påkledning må i rimelig grad hindre for stort 
varmetap.

 z Dykkeren må være fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre 
behandlingen.

 z Vær- og sjøforhold må være rimelige.
 z rekompresjonen må starte så snart som mulig.
 z Dykkerlege må kontaktes og ambulanse bestilles.
 z Dybden må være slik at dykkeren kan oppholde seg på bunnen.

Følgende tabell kan benyttes:
 z Gå til 12 meter, 30 minutter bunntid.
 z Dekomprimer med 10 minutter stopp for hver meter t.o.m. 

tremeterstoppet. Gå så til overflaten.
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Total tid for hele behandlingen er således to timer.

Dykkeren bør være i "lett bevegelse" under hele behandlingen, 
men skal ikke anstrenge seg. Han skal hjelpes opp, og hjelpes av 
med utstyret og med avkled ningen, få på seg varme klær, og holde 
seg mest mulig i ro. Dykkeren skal, selv om han blir symptomfri, 
behandles i trykkammer så raskt som mulig, og puste oksygen på 
overflaten så snart det blir tilgjengelig. 

rekompresjon i vann er ingen ordinær eller ekstraordinær 
behandlingsrutine, og er derfor heller ikke tatt inn i andre kapitler 
som omtaler behandling av TFS.

Oksygenforgiftning
Innledning
Høyt oksygenpartialtrykk (pO2) i pustegassen (hyperoksi) kan 
føre til skader i kroppen. Skadene kan oppstå i en rekke organer 
avhengig av pO2 og ekspone ringstid. De viktigste organsystemene 
er sentralnervesystemet (akutt oksygen forgiftning) og lungene 
(kronisk oksygenforgiftning). I dag mener vi at de fleste av 
oksygenets giftige egenskaper formidles av de såkalte «oksygenradi-
kalene», dvs svært reaktive oksygenforbindelser med kort 
virkningstid, som direkte og indirekte påvirker organfunksjonene.

Akutt	oksygenforgiftning
Høyt pO2 virker direkte på sentralnervesystemet, dvs. hjernen og 
ryggmargen og kan bl.a. fremkalle kramper og bevisstløshet. Noen 
dykkere kan merke en eller flere symptomer i forkant av krampene. 
De vanligste symptomene er sitringer i muskulaturen rundt lepper 
og øyne, prikking i fingrene, tunnelsyn og svimmelhet/uvelhet. 
Dessverre er ikke slike forvarsler pålitelige. Krampene kan komme 
uten forvarsel, eller forvarslene kan være så svake at dykkeren 
selv ikke legger merke til dem. Det er således umulig å forut si når 
alvorlige symptomer vil oppstå. Det kan gå fra sekunder til bort imot 
en time mellom de første lette symptomene og de alvorlige. Det 
kan og forekom me symptomer som syns- og hørselsforstyrrelser, 
omtåkethet, oppstemthet og pustevansker.

risikoen for å få akutt oksygenforgiftning øker ved økende pO2 
og eksponeringstid. Man regner og med at man er mer utsatt ved 
dykking i vann, enn ved tørt opphold i trykkammer ved samme 
trykk og eksponerings tider. For øvrig vet vi av erfaring at en rekke 
forhold bidrar til å senke oksy gentoleransen. Av disse kan en særlig 
nevne:

 z Høy fysisk aktivitet 
 z Øket CO2 nivå
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 z lyd- og lysimpulser
 z Vibrasjoner/rystelser
 z Nedkjøling, overoppheting og feber

Kronisk	oksygenforgiftning
Kronisk oksygenforgiftning er en skade på lungene. Høyt 
pO2 reduserer diffu sjonskapasiteten i lungene, reduserer 
strømningshastighet i de minste luftveiene og fører til redusert 
elastisitet i lungevevet. Man merker i første rekke virk ningene av 
denne som «sårhet» i brystet og kortpustethet. Blir lungeskaden 
mer markert får vi hoste og åndedrettsavhengige brystsmerter. 
Tidligere har man antatt at selv en slik markert kronisk 
oksygenforgiftning ikke etterlot senskader. I dag vet man at enkelte 
lungefunksjonsmål kan nedsettes varig. Dykkeren vil imidlertid 
neppe erfare subjektive senplager etter moderat oksygenforgiftning 
(f.eks. etter behandling av trykkfallssyke (TFS) eller lengre perioder 
med dyk king med overflatedekompresjon). Etter mange års dykking 
er det likevel noen dykkere som utvikler så svekket lungefunksjon at 
det er subjektivt merkbart. 

Kronisk oksygenforgiftning skal man i første rekke være 
oppmerksom på i forbindelse med nitroxdykking, under 
oksygenpusting i kammer ved overflate dekompresjon, og særlig 
ved behandling av TFS med oksygentabeller. For øvrig må man, 
spesielt ved metningsdykking, påse at pO2 ikke blir for høyt. 
Forgiftningssymptomene vil være kraftigere jo lengre eksponeringen 
varer og jo høyere pO2 man har.

Noe forenklet kan vi si at ved dykk i sjøen vil det i praksis være faren 
for akutt oksygenforgiftning som (foruten dekompresjonstiden) 
setter grensen for bunn tid og dybde ved nitroxdykking. I kammer 
derimot må vi under lange perioder med høyt oksygenpartialtrykk 
særlig ta hensyn til faren for kronisk oksygenfor giftning, selv om 
man også her vil kunne få tilfeller av akutt forgiftning.

Det er spesielt den akkumulerende effekt av høyt pO2 en bør være på 
vakt over for. Et enkelt nitroxdykk, selv med overflatedekompresjon 
og oksygenpusting i kammer, representerer ingen umiddelbar fare 
for symptomgivende lungeskade. Gjentatte lange dykk med nitrox, 
og/eller overflatedekompresjon med oksygen gjør at vi bør se 
nærmere på hvilken samlet «oksygendose» dykkeren vil få.

Oxygen	Tolerance	Unit
Oxygen Tolerance Unit, forkortet OTU, er enheten for 
oksygenpåvirkning med tanke på kronisk oksygenforgiftning. 
(Dette er det samme som den tidligere mye brukte UPTD – Unit of 
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Pulmonary Toxicity Dose). En OTU er den kroniske giftpåvirkning 
på lungene som er en følge av å puste ren oksygen i ett minutt ved 
1 bar (vanlig atmosfæretrykk). Er pO2 1 bar kan man enkelt multi-
plisere med antall minutter for å få den totale påvirkningen. Er pO2 
0,5 bar eller mindre regnes det ikke med at oksygenet gir noen skade 
på lungene uansett tid.

Trykkavhengig	konstant	
Ved andre verdier av pO2 større enn 0,5 bar må vi regne oss frem til 
hvor stor virkning ett minutts pusting har i forhold til det en OTU 
gir. Dette forholdstallet, som er en trykkavhengig konstant kaller vi 
kp. Vi finner kp etter følgende empiriske formel:

Vi kan nå finne hvor mange OTU man får ved å puste oksygen 
med et gitt trykk i et gitt tidsrom ved å multiplisere kp med tiden 
i minutter. For å slippe å bruke denne formelen når man skal ha 
verdien for kp, kan du bruke tabellen på neste side, som viser kp som 
funksjon av pO2.

Samlet	eksponering	
Er man utsatt for en oksygeneksponering hvor pO2 varie rer i 
forskjellige tidsperioder finner vi det samlede antall OTU ved å 
multiplisere kp for de forskjellige pO2 med tiden i minutter, og så 
summere det hele. Endres trykket lineært får vi et tilnærmet riktig 
svar ved å bruke middelverdien for trykket.

OPPGAVE: Det dykkes til 30 m i 100 min med nitrox med 32 % 
oksygen. Deretter puster dykkeren rent oksygen i kammer på 12 m i 
40 min. Hvor mange OTU blir det når vi i dette eksemplet ser bort 
fra eksponeringen under opp- og nedstigning?

po2 kp po2 kp po2 kp po2 kp

0,6 0,26 1,3 1,48 2,0 2,50 2,7 3,44
0,7 0,47 1,4 1,63 2,1 2,64 2,8 3,57
0,8 0,65 1,5 1,78 2,2 2,77 2,9 3,70
0,9 0,83 1,6 1,93 2,3 2,91 3,0 3,82
1,0 1,00 1,7 2,07 2,4 3,04 3,1 3,95
1,1 1,16 1,8 2,22 2,5 3,17 3,2 4,08
1,2 1,32 1,9 2,36 2,6 3,31 3,3 4,20
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lØSNING: 
A. 32 % O2 på 30 m gir 1,28 bar pO2
 kp for 1,28 bar (bruk 1,3 bar i kp-tabellen) = 1,48 
 Antall OTU = kp • tid i min = 1,48 • 100 = 148

B. 100 % O2 på 12 m gir 2,2 bar pO2
 kp for 2,2 bar = 2,77 
 Antall OTU = kp • tid i min = 2,77 • 40 = 110,8 
 Samlet oksygendose: 148 + 110,8 = 258,8 OTU

Maksimale	oksygendoser
Den gjennomsnittlige daglige oksygendose over et tidsrom på 
mer enn en uke bør ikke overstige 300 OTU. Dvs. ikke over 2100 
OTU pr. uke. For en enkeltstående uke tillates dog inntil 2660 
OTU, men aldri mer enn 850 OTU på en enkelt dag. I forbindelse 
med behandling av TFS var det tidligere anbefalt å begrense 
oksygeneksponeringen til ca 1425 OTU. En slik eksponering 
viste seg å gi minimum 10 % reduksjon av vitalkapasiteten 
(lungekapasiteten) hos ca 50 % av forsøkspersonene. I dag 
vektlegges fullverdig behandling av TFS, for å unngå nevrologiske 
senskader. Klinisk erfaring er at lungefunksjonen ikke blir subjektivt 
redusert selv etter omfattende behandlings serier. 

Luftpauser
Forsøk og praktisk erfaring har vist at det er mulig å forsinke 
utviklingen av såvel akutt som kronisk oksygenforgiftning ved å 
legge inn kortere perioder med redusert pO2, f.eks. ved å puste luft 
(kammeratmosfære). Under oksygenbehandling av TFS eller annen 
hyperbar oksygenbe handling blir det derfor lagt inn fem minutters 
luftpauser for hver 20–30 minutter på oksygen, så sant man ikke er 
inne i en periode hvor kammertrykket reduseres. En rekke forsøk har 
vist at man ved å følge en slik prosedyre vil kunne tåle et vesentlig 
større antall OTU enn om man ikke hadde luftpauser. Det tilrådes 
allikevel å vise forsiktighet med gjentatte store doser oksygen.

Behandling av trykkfallssyke og luftemboli
Innledning
Varsling av helsepersonell bør gjøres snarest mulig ved 
mistanke om dykke relatert skade. Nærmeste akuttmedisinske 
kommunikasjonssentral (AMK) skal varsles på tlf 113 ved alle 
sannsynlige og sikre tilfeller av dykkerelatert skade eller sykdom. 
Er det uklart om det kan foreligge skade eller behov for dykker-
medisinsk rådgiving kan vakthavende dykkelege ved Haukeland 
sykehus kontak tes på tlf 55 32 30 03 (døgnkontinuerlig vakt).
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Undersøkelse av dykkeren skal ikke forsinke oksygenbehandling 
eller trykk kammerbehandling (se under), men kan med fordel 
gjøres i ventetiden på tran sport eller klargjøring av kammer. 
Bevissthet og pust må overvåkes kontinuerlig og pasienter med 
nedsatt bevissthet må legges i sideleie med sikrede og frie luftveier 
(hodet bakoverbøyd). 

Diagnostikk	ved	dykkerulykker
1. Formålet med dette avsnittet er å forklare hvordan ikke 
fagutdannet personell, som er på dykkestedet, kan gi nødvendig 
førstehjelp og foreta en foreløpig undersøkelse av dykkeren. De 
opplysninger som kan fremskaffes på denne måten vil være til 
uvurderlig hjelp for at AMK-sentral og dykkerlege raskest mulig skal 
kunne treffe de rette tiltakene.

2. Den første undersøkelsen har til hensikt å fastslå om en 
tilsynelatende bevisst løs person har sirkulasjon, puster selv, og 
hvorvidt vedkommende er bevisst eller ikke. Til dette kan du bruke 
ca ett minutt. Du går frem på denne måten:

 z Finn ut om pasienten er våken ved å spørre «er du våken?». 
rist eventuelt i skulder/arm. Hvis pasienten svarer, gå rett til 
pkt. 4. – Videre undersøkelser.

 z Svarer ikke pasienten må du sikre frie luftveier ved å bøye 
hodet tilbake og trekke kjeven frem. Kontroller om pasienten 
puster ved å legge øret inntil pasientens munn mens du ser 
på brystkassen. Kan du kjenne pasientens pust i ditt eget øre? 
Beveger brystkassen seg? Ved nedkjøling kan pusten være 
langsom. lytt i ca. 10 sekunder.

Bruk ca. 10 sekunder på å vurdere sirkulasjonen (pulsen) ved å 
kjenne på halspulsåren. Noter frekvens og om pulsen er regelmessig.

3. Den første telefonen. Er pasienten (tilsynelatende) bevisstløs 
ringer du nå umiddelbart til AMK-sentralen på tlf.nr. 113, dersom 
ikke annet er spesielt fast satt. Utaskjærs og i spesielle geografiske 
områder kan det være aktuelt å bruke annet tlf.nr., men dette vil i så 
fall være forhåndsbestemt og representerer unntak. Meldingen gir du 
på vanlig måte:

Hvem ringer? Oppgi navnet ditt og hvilken funksjon du har.

Hva har skjedd? Gi en kort situasjonsbeskrivelse etterfulgt av 
pasientens status mht. bevissthet, pust og evt puls.

Hvor er du? Oppgi sted og tlf.nr. – eventuelt andre måter å opprette 
kontakt på, eller møte redningspersonell.



SUP 12 (C) • 139

Er pasienten våken fortsetter du med «videre undersøkelser» før du 
tar kontakt.

4. Videre undersøkelser. Det første du skal gjøre i den videre 
undersøkelsen er å skaffe deg en kort oversikt over sykehistorien ved 
å avklare følgende: 

Tidligere sykdommer. Spør om pasienten «feiler noe» fra 
tidligere, even tuelt har opplevd noe lignende tidligere. Spør og om 
sukkersyke, epilepsi og hjertesykdom, samt om bruk av eller nylig 
brukte medisiner. Gå ikke i detalj; du skal kun avklare om pasienten 
kan lide av noe fra tidligere, som nå har kommet igjen eller forverret 
seg.

Aktuelt. Få en oversikt over hva vedkommende har gjort – type 
arbeid, dykkeprofil. Gå ikke i detalj om dykkeprofil eller utstyr 
dersom det er en åpenbar ytre skade, men ved mistanker om 
trykkrelatert skade er det desto viktigere. Avklar eventuelt ytre 
skade/slag/hendelse, tekniske problemer, slitsomt dykk, strøm. 
Hvilke plager oppsto? Når kom symptomene? Hvordan utviklet de 
seg? Få mest mulig presise tidsangivelser på debuttids punkt relativt 
til dykket og varighet av symptomer. Dette kan være avgjør ende for å 
stille korrekt diagnose og vurdere alvor og prognose. 

5. Foreligger det tegn på ytre skader. Prøv å hente inn mest 
mulig opplysnin ger fra pasienten. Undersøk nøyaktig og beskriv 
mest mulig objektivt det du finner. Ikke fokuser på diagnosen, den 
vil du senere få hjelp til av helseperso nell – forutsatt at du kan bidra 
med nøyaktig informasjon.

6. Undersøkelsesliste. listen under er ment å være veiledende 
slik at du kan beskrive de typiske dykkerelaterte skadene best mulig. 
Ved klassiske ytre skader (brudd, blødninger, sår, klemskader osv) er 
den lite egnet etter pkt D. Det er lov å vise fornuft! listen skal være 
til hjelp, ikke bli en «tvang» hvis du vurderer andre undersøkelser 
som mer hensiktsmessige. Du bør likevel starte undersøkelsen med 
pkt 1–4. Noter det du finner for hvert punkt. 

A. Bevissthet. Snakker pasienten spontant og svarer på tiltale? 
reagerer pasienten hensiktsmessig/uhensiktsmessig/ikke på 
smerte? 

B. Åndedrett/respirasjon. Puster pasienten selv – frekvens? Er 
pusten dyp/ vanlig/grunn? Er pusten regelmessig?
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C. Puls (sirkulasjon). Frekvens? regelmessig? Fylde svak/
normal/kraftig?

D. Ytre skader. Sår? Blødning? Misfarging av hud, blåmerker. 

E. Hudtemperatur. (Er ofte svært vanskelig å vurdere riktig i felt, 
spesielt med dykkerdrakt.) 

F. Utslett. Hvilket hudområde? Beskriv utslettet og hvordan 
«elementene» ser ut – størrelse/farge/opphøyet fra hud. Er det 
kløe i tilknytning? Er det marmorering (tynne blå streker i huden). 

G. Smerter. Beskriv/avgrens området dersom smerter. Forsterkes 
smertene ved trykk på det smertefulle området?

H. Leddsmerter. la pasienten bevege ledd med smerter. Blir 
smertene ster kere/svakere i noen spesiell stilling i leddet? Blir 
smertene verre ved at du gir motstand mot bevegelse? Forsterkes 
smertene ved trykk på/omkring leddet?

I. Kraft. Undersøk kraft i ben og armer ved å gi motstand på 
strekk og bøy i ankel, kne, hofte, skulder og albue. løft og press 
ned strak fot. Press armene ut og inn fra siden. Sammenlign kraften 
i høyre og venstre side. Vanligvis er kraften noe sterkere i høyre 
(dominant) arm.

J. Tempo. la pasienten «vinke» hurtig opp og ned i ankel, 
rotere inn og ut i håndledd med 90° bøy i albue og «spille piano» 
på brystkassen. Vurder både tempo – sidelikhet, normalt/lavt og 
regelmessighet – normalt/stakkato.

K. Koordinasjon. Før pekefinger mot nesetipp med lukkede 
øyne (skal treffe nesetippen) Det samme med pekefinger-pekefinger 
(inntil 3-4 cm «forbipe king» godtas) og hæl-legg

l. Balanse. Først åpne øyne, så lukkede øyne – hender strukket 
fram. Se om pasienten står støtt eller svaier. Se etter falltendens til 
spesiell side. Beholdes begge armer strak fram, eller er det tendens til 
at den ene siger ned?

M. Gange. Vurder om vanlig gange og vanlige vendinger med åpne 
øyne er normal. Vurder balanse ved hæl- og tågang. Kontroller med 
vending på stedet (militær vending) ved eventuell usikkerhet om 
balanse.
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N. Følsomhet. Sammenlign følsomhet i hud ved å trekke fingeren 
din forsiktig over pasientens hud i ulike nivåer på fot, kropp, armer 
og ansikt. Sammen lign høyre og venstre side ved å spørre om det 
kjennes likt. Ved usikkerhet sammenlign også høyt og lavt nivå på 
samme side.

O. Syn. Dekk for hvert øye og spør om pasienten ser klart. Er 
pupillene like store? Spør om dobbeltsyn ved å be pasienten følge 
fingeren som du beveger i en sirkel for å dekke utkanten av synsfeltet. 
Er øyebevegelsene regel messige?

Behandling	i	påvente	av	trykkammerbehandling
Pasienter med trykkfalls syke (TFS) eller luftemboli må behandles i 
trykkammer. I påvente av slik behandling er det viktig å gi oksygen 
og drikke. Før en journal med angivelse av pasientens symptomer 
og funn, og hvordan disse endres, samt hvilken behandling som 
er gitt. Tidligere ble det anbefalt å gi ulike medikamenter (bl.a. 
acetylsalicylsyre), men senere års forskning har vist at slike 
medikamenter ikke bedrer prognosen, og det anbefales ikke lenger 
gitt.

Oksygenpusting skal igangsettes ved første anledning. Vi anbefaler 
”demand” systemer fordi disse kombinerer 100% innåndet oksygen 
med effektiv utnyttelse av tilgjengelig oksygenmengde. Alternativt 
kan man bruke systemer med reservoarpose. Såkalte ”free-flow” 
systemer uten reservoar er mindre egnet. Slike systemer bør i så 
fall ha en oksygengjennom strømming på 12-15 l/min. Oksygen 
skal gies kontinuerlig på skadestedet og under transporten til 
trykk-kammer. Det er ingen risiko for oksygenkramper ved 
oksygenpusting på overflaten.

Drikke. Pasienter med TFS har vanligvis underskudd på væske og 
bør gis drikke hvis de er våkne. Væskebehovet vil variere, men er 
typisk 1 liter eller mer. I praksis bør man gi tilstrekkelig drikke til at 
dykkeren tisser lys urin. Valg av drikke er mindre viktig, men kaffe, 
te og alkohol må ikke gies. Dyk kere som er sløvet eller har svekket 
bevissthet må ikke gies drikke fordi denne kan komme i lungene og 
forverre tilstanden. Sløvede pasienter må tilføres væske intravenøst.

Forberedelse før transport. Pasienten skal medbringe 
dykkejournal, dybde måler og/eller dykkecomputer til 
trykkammeret. Pustegassflaskene sendes ikke med pasienten, men 
sikres ved at hovedkranen stenges. Dette fordi pasientens plager kan 
skyldes forurenset pustegass f.eks. av karbonmonoksid (kullos). 
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I slike tilfeller må pustegassen analyseres i etterhånd. Om 
meddykker(e) skal være med pasienten avtales med AMK-sentral 
eller lege i det enkelte tilfellet. Hovedregelen er at også symptomfrie 
meddykkere skal være med hvis dekom presjonsprosedyrene er 
brutt, men ikke dersom de er symptomfrie og har dykket i samsvar 
med tabell eller dykkecomputer.

Transport
Beslutning om transportmetode fattes vanligvis av AMK sentralen 
i samarbeid med dykkelege og dykkeleder på stedet og skjer 
etter en avveining av lokale geografiske forhold, skadens omfang 
og tilgjengelige ressurser. Mange dykkere blir transportert med 
luftambulansens helikoptre og fly. I slike tilfeller bør flyhøyden (evt 
kabinhøyden ved trykkabin) helst være lavere enn 1000 fot/300 m 
o.h, og den må ikke overstige 1500 fot/500 moh. 

Trykkammer, som brukes til behandling, skal være utstyrt med 
forkammer slik at personell kan sluses inn og ut. Trykkammer for 
behandling av dykkere må ha et pustesystem som leder utåndet 
pustegass ut av kammeret («BIBS»), slik at ikke oksygeninnholdet 
i atmosfæren, og dermed brannfaren, økes. Transportable 
enmannskamre er ikke egnet til behandling av TFS. Trykkammer 
som er plan lagt å kunne tilby behand ling etter tabell 6A eller 6He 
må være klargjort for å kunne gi både oksygen og blandingsgass 
(henholdsvis nitrox og heliox) på BIBS.

Valg	av	behandlingstabell
Tidligere kunne valg av behandlingstabell være vanskelig fordi 
ansvarlig dykkeleder, evt lege, hadde flere tabeller å velge mel lom. 
Kriteriene for valg av tabell var heller ikke entydige. Vi anbefaler nå 
at alle pasienter med symptomer på TFS eller luftemboli behandles 
med rekom presjon til 18 meter og begynner oksygenpusting på 
denne dybden. Deretter kontaktes dykkerlege snarest. Hvis ikke 
spesielle komplikasjoner oppstår eller legen spesifikt ordinerer 
annen behandling skal pasienten behandles etter Tabell 6.

Livstruende	symptomer
Med dette menes svært alvorlige symptomer som oppstår i nær 
tilknytning til avsluttet dykk (innen 10 min etter). Eksempler på 
dette kan være dykkere som kommer bevisstløse til overflaten 
eller utvikler økende lammelser. Også i slike tilfeller skal man først 
igangsette behandling etter tabell 6. Hvis symptomene forverrer 
seg på trykk, eller en kritisk situasjon ikke forbedrer seg etter 10-20 
min oksygenpusting, bør man vurdere ytterligere rekompresjon. 
Alternativene er da tabell 6A eller 6He, noe som forutsetter at 
nødvendig pustegass er tilgjengelig. Bestemmelse om behandling 
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etter Tabell 6He eller 6A bør fattes av dykkelege, fordi risikoen for 
komplikasjoner er øket ved disse behandlingstabellene og fordi det 
er usikkert når disse tabellene gir en bedret behandlingseffekt. 

Forlengelse	av	behandlingstabell
I tilfeller med alvorlig TFS (nevrologisk, vestibulær) hvor det ikke 
oppnås tilfredsstillende behandlings resultat etter de tre første 
oksygenperiodene på 18 meter kan legen forordne forlengelse av 
Tabell 6. Dette gjøres ved å tilføye ekstra oksygen perioder på 18 og/
eller 9 meter. For lengelse av behandlingstabell bør bare gjøres av 
kvalifisert dykkelege. 

Komplikasjoner	under	rekompresjonsbehandling
Vanligste komplikasjon ved rekompresjonsbehandling er smerter 
i ører og bihuler. Dette krever sjeldent aktiv behandling, evt bare 
slimhinneavsvellende nesespray og milde smertestil lende midler. 
Videre er det en liten risiko for oksygenkramper ved behandling på 
tabell 6 (ca 1 pr. 1000 behandlinger). 

Akutt oksygenforgiftning. Får pasienten akutt oksygenforgiftning 
under behandling i kammer skal oksygenmasken fjernes 
øyeblikkelig. Dykkerlege skal kontaktes i alle slike tilfeller for å 
avklare videre behandling. Av hensyn til behandlingsresultatet 
vil det som regel være ønskelig å gjennomføre behand lingen 
som opprinnelig planlagt. Dette må likevel ikke gjøres uten 
godkjenning fra dykkerlege. Vi anbefaler at det i slike tilfeller gis 
krampenedsettende medi kamenter (f.eks. Valium®, Vival® eller 
lignende) for å forebygge nye kramper. Inntreffer krampene på 18 
meter vil videre behandling normalt skje ved lavere trykk. Oppnås 
ikke kontakt med dykkerlege skal ikke oksygenpusting gjenopp-
tas. I stedet går man inn i tabell 1 på 18 m og følger denne til 
overflaten. Det gjenstår da 5 timer og 1 min. av tabell 1. Å avslutte 
en behandling på denne måten er ikke tilfredsstillende, og heller 
ikke vanlig praksis i Norge. Det er derfor viktig å få kontakt med 
dykkerlege snarest mulig.

Oksygensvikt. Ved en svikt i oksygenforsyningen puster pasient 
luft på eksi sterende dybde. Gjenopprettes oksygenforsyningen 
innen 15 min, fortsetter oksygenpusting der man slapp med 
tillegg i oksygentiden tilsvarende avbruddet. Gjenopprettes ikke 
oksygenforsyningen innen 15 min, går man inn i tabell 1 på den 
dybde man er og følger denne til overflaten.

Lungesammenfall. Ved pusting av ren oksygen kan mindre 
områder i lungene med dårlig gassutveksling falle sammen 
(atelektase). I praksis er ikke dette farlig, men det kan gi ubehag i 
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form av forbigående stikkende brystsmerter når lungeavsnittene 
åpner seg ved en dyp innånding. For å unngå slike sammenfall 
anbefaler vi at man regelmessig (f.eks. hvert 5-10 min) tar en dyp 
innånding når man puster 100% oksygen under OD-O2 eller 
hyperbar oksygenbehandling.

Oppfølgende	trykkammerbehandling
Oppfølgende trykkammerbehandling er ofte nødvendig ved TFS. 
Det gis vanligvis en og i alvorlige tilfeller to behandlinger pr dag. 
Det er likevel sjelden nødvendig med mer enn 5-6 behandlinger. 
Det er ikke god dokumentasjon på hvilken behandlingstabell som 
bør foretrekkes ved slik oppfølgende behandling. Sannsynligvis 
er forskjellene i behandlingsresultat små. I Norge brukes vanlig-
vis HBO 14/90, 14/60 og Tabell 5. Valg og antall av oppfølgende 
behandlinger gjøres av dykkelege.

Behandlingstabeller
Tabell 1 er ikke lenger anbefalt brukt som behandlingstabell, fordi 
oksygen tabellene har vist seg å være langt mer effektive. Den er først 
og fremst tatt med for å brukes når oksygenpustingen i forbindelse 
med overflatedekompresjon av en eller annen grunn må avbrytes. 
I slike tilfelle går man inn i tabell 1 på 12 m. Tiden på dette stoppet 
(30 min) kan eventuelt reduseres med den tid dykkeren til da har 
oppholdt seg i kammeret på 12 m. Er denne tiden lik eller mer enn 
30 min kan man starte direkte med 9 m-stoppet. Tabell 1 kan også 
brukes ved svikt i oksygenforsyning til BIBS-anlegg ved behandling 
av TFS og luftemboli. 

Tabell 5 brukes først og fremst ved utelatt dekompresjon hos 
symptomfrie dykkere, i slike tilfeller er ikke dette en medisinsk 
behandling, men en del den operative prosedyren. Tabell 5 kan 
også gies som oppfølgende behandling eller beordres av dykkelege 
i spesielle tilfeller hvor det er tvil om diagnosen. Det ble tidligere 
anbefalt at dykkeleder kunne behandle «mild» TFS med Tabell 5, 
dette anbefales ikke lenger – bl.a. fordi mange tilfeller av «mild» 
TFS kan ha nevro logiske skader som ikke blir oppdaget i den akutte 
fasen.

Tabell 6 er standardbehandling for all TFS og luftemboli. Man kan 
gå over til tabell 6A eller 6He hvis man ikke får tilfredsstillende 
behandlings respons i løpet av den første oksygenpusteperioden på 
18 meter.

Tabell 6A ble tidligere anbefalt som rutinebehandling ved 
luftemboli. Forsk ning og praktisk erfaring har vist at denne tabellen 
neppe bidrar til et bedret behandlingsresultat ved slike tilfeller; og 
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komplikasjonsrisikoen er høyere. Tabell 6A anbefales ikke brukt 
rutinemessig, men kun etter spesiell ordinering av dykkelege, i 
situasjoner hvor dykkeren har kritiske symptomer som ikke bedres 
i løpet av første oksygenpusteperiode på 18 meter. Tabell 5A er 
beholdt for de situasjonene hvor det er behov for å avslutte Tabell 
6A hurtigst mulig, for eksempel ved feildiagnose. 

Tabell 6He er en tabell basert på erfaringer fra blant annet 
COMEX og den israelske marine. Det er hevdet at tabellen har 
bedre behandlingseffekt ved nevrologisk TFS, men dette er ikke 
tilfredsstillende dokumentert. Det er omdiskutert også i Norge om 
og når Tabell 6He bør brukes. Det er mest aktuelt å vurdere bruken 
av denne tabellen ved alvorlig nevrologisk TFS som ikke bedres i 
løpet av den første oksygenpusteperioden på 18 meter, og ved ukon-
trollert oppstigning fra dype (blandingsgass-)dykk. Behandlingen 
bør bare ordineres av kvalifisert dykkelege.
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Diagnose:
arteriell gassemboli 

eller trykkfallsyke

rekomprimer til 18 m.
Kontakt lege.

20 min o2

livstruende symptomer.
Forverring?

Fortsett kompresjon på 
luft til signifikant bedring 
– men ikke dypere enn 

50 m

Fullfør behandling etter 
tabell 6

Fullfør behandling etter 
tabell 6 a

ja

ja

nei

Flytskjema ved behandling av 
arteriell gassemboli og trykkfallssyke
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Tabell 5

3020 305 5 205 5

9 m

18 m Oksygen 

Luft

20

Kompresjon og dekompresjon

Nedstigningshastighet velges fritt.

Oppstigningshastighet er 0,3 m/min.

Pasient

Under nedstigningen puster pasienten 
valgfritt kammerluft eller O2 fra 
maske.  Tiden på O2 regnes fra 
ankomst 18 m.

Tender

Puster O2 under oppstigning fra 9 m 
til overflaten.

Ved gjentatt dykk følger tender 
pasientens oksygenpustemønster fra 
og med siste O2-periode på 9 m.

Forlengelse

Inntil to O2-perioder på 9 m.

Dybde
(meter)

Tid
(min.)

Puste-
gass

Tot tid
(t : min)

0 - 18 – Luft/O2 –

18 20 Oksygen 0 : 20

18 5 Luft 0 : 25

18 20 Oksygen 0 : 45

18 5 Luft 0 : 50

18 - 9 30 Oksygen 1 : 20

9 5 Luft 1 : 25

9 20 Oksygen 1 : 45

9 5 Luft 1 : 50

9 - 0 30 Oksygen 2 : 20
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Tabell 5A

3020 20 305 5 205 5

9 m

18 m

8

50 m

Oksygen 

Luft

Nitrox m/40 % oksygen 

15

Kompresjon og dekompresjon

Denne tabellen brukes kun etter 
anvisning fra lege.

Nedstigningen bør skje raskt.  Tid for 
50 m inkluderer nedstigningstiden. 

Oppstigningshastighet fra 50 til 18 m 
er 4 m/min, for øvrig 0,3 m/min.

Pasient

Puster nitrox med 40 % O2 og ren O2 

fra maske som angitt.

Tender

Puster nitrox på 50 m og under opp-
stigning til 18 m.  (Ingen luftpause.)

Følger pasientens oksygenpuste-
mønster fra og med siste O2-periode 
på 9 m.

Ved gjentatt dykk, og/eller forleng-
else følger tender pasientens 
oksygenpustemønster fra og med 
oppstigningen fra 18 til 9 m.

Forlengelse

Ingen forlengelse.

* Dersom dypt stopp er på luft, er 
oppstigningshastigheten 1 m/min.

Dybde
(meter)

Tid
(min.)

Puste-
gass

Tot tid
(t : min)

50 15 Nitrox 0 : 15

50 - 18     8 * Nitrox 0 : 23

18 5 Luft 0 : 28

18 20 Oksygen 1 : 48

18 5 Luft 1 : 53

18 20 Oksygen 1 : 13

18 5 Luft 1 : 18

18 - 9 30 Oksygen 1 : 48

9 5 Luft 1 : 53

9 20 Oksygen 2 : 13

9 5 Luft 2 : 18

9 - 0 30 Oksygen 2 : 48
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Tabell 6

3020 20 305 5 5 205 205 205 205 205 205 5

9 m

18 m Oksygen 

Luft

20

Kompresjon og dekompresjon 

Nedstigningshastighet velges fritt.  

Oppstigningshastighet er 0,3 m/min.

Pasient

Puster valgfritt O2 eller kammerluft 
under nedstigningen.  

Tiden på O2 regnes fra ankomst 
18 m.

Tender

Følger pasientens oksygen-
pustemønster fra og med siste 
O2-periode på 9 m.

Ved forlengelse med mer enn en 
periode på 18 m eller tre perioder på 
9 m, følger tender pasientens 
oksygenpustemønster fra og med nest 
siste O2-periode på 9 m.

Ved gjentatt dykk følger tender 
pasientens oksygenpustemønster 
fra og med tredje siste O2-periode på 
9 m.

Forlengelse

Inntil to O2 perioder på 18 m og/eller 
inntil seks O2-perioder på 9 m.

Dybde
(meter)

Tid
(min.)

Puste-
gass

Tot tid
(t : min)

0 - 18 – Luft / O2 –

18 20 Oksygen 0 : 20

18 5 Luft 0 : 25

18 20 Oksygen 0 : 45

18 5 Luft 0 : 50

18 20 Oksygen 1 : 10

18 5 Luft 1 : 15

18 - 9 30 Oksygen 1 : 45

9 5 Luft 1 : 50

9 20 Oksygen 2 : 10

9 5 Luft 2 : 15

9 20 Oksygen 2 : 35

9 5 Luft 2 : 40

9 20 Oksygen 3 : 00

9 5 Luft 3 : 05

9 20 Oksygen 3 : 25

9 5 Luft 3 : 30

9 20 Oksygen 3 : 50

9 5 Luft 3 : 55

9 20 Oksygen 4 : 15

9 5 Luft 4 : 20

9 - 0 30 Oksygen 4 : 50
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Tabell 6A

3020 20 305 5 5 205 205 205 205 205 205 5

9 m

18 m

20830

50 m

Oksygen 

Luft

Nitrox m/40 % oksygen 

Kompresjon og dekompresjon

Denne tabellen brukes kun etter 
anvisning fra lege.

Nedstigningen bør skje raskt. Tid for 
50 m inkluderer nedstigningstiden.  

Oppstigningshastighet fra 50 til 18 m 
er 4 m/min, for øvrig 0,3 m/min.

Pasient

Puster nitrox med 40 % O2 og ren O2 

fra maske som angitt.

Tender

Puster nitrox på 50 m og under opp-
stigning til 18 m, avbrutt av 5 min på 
luft etter 20 min på 50 m.

Følger pasientens oksygenpuste-
mønster fra og med tredje siste O2-
periode på 9 m.

Ved gjentatt dykk og/eller forlengelse 
følges pasientens oksygen-
pustemønster fra og med fjerde siste 
O2-periode på 9 m.

Forlengelse

Inntil to O2-perioder på 18 m og/ 
eller inntil seks O2-perioder på 9 m.

* Dersom dypt stopp er på luft, er 
oppstigningshastigheten 1 m/min.

Dybde
(meter)

Tid
(min.)

Puste-
gass

Tot tid
(t : min)

50 30 Nitrox 0 : 30

50 - 18     8 * Nitrox 0 : 38

18 5 Luft 0 : 43

18 20 Oksygen 1 : 03

18 5 Luft 1 : 08

18 20 Oksygen 1 : 28

18 5 Luft 1 : 33

18 20 Oksygen 1 : 53

18 5 Luft 1 : 58

18 - 9 30 Oksygen 2 : 28

9 5 Luft 2 : 33

9 20 Oksygen 2 : 53

9 5 Luft 2 : 58

9 20 Oksygen 3 : 18

9 5 Luft 3 : 23

9 20 Oksygen 3 : 43

9 5 Luft 3 : 48

9 20 Oksygen 4 : 08

9 5 Luft 4 : 13

9 20 Oksygen 4 : 33

9 5 Luft 4 : 38

9 20 Oksygen 4 : 58

9 5 Luft 5 : 03

9 - 0 30 Oksygen 5 : 33
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60 30 5 3020 3020 20 20305 5 5 5 205 205 205 205 205 205 5

9 m

18 m
24 m

30 m 50/50 Helium/oksygen 

Oksygen 

Luft

Tabell 6He

Kompresjon og dekompresjon 

Denne tabellen brukes kun etter 
anvisning fra lege.

Nedstigningshastighet velges fritt.  

Tiden på 30 m inkluderer 
nedstigningstiden.

Oppstigningshastighet fra 30 til 24 m 
og fra 24 til 18 m er 0,2 m/min.

Oppstigningshastighet for øvrig er 
0,3 m/min.

Pasient 

Puster valgfritt heliox fra maske eller 
kammerluft under nedstigningen.

Tender 

Følger pasientens oksygenpuste-
mønster fra ankomst 9 m.

Samme prosedyre gjelder også om 
dette er et gjentatt dykk for tender og 
eller forlengelse av tabellen.

Forlengelse 

Inntil en O2-periode på 18 m og/eller 
inntil tre O2-perioder på 9 m.

Dybde
(meter)

Tid
(min.)

Puste-
gass

Tot tid
(t : min)

30 60 Helioks 1 : 00
30 - 24 30 Helioks 1 : 30

24 5 Luft 1 : 35
24 20 Helioks 1 : 55

24 -18 30 Helioks 2 : 25
18 5 Luft 2 : 30

18 20 Oksygen 2 : 50
18 5 Luft 2 : 55

18 20 Oksygen 3 : 15
18 5 Luft 3 : 20

18 - 9 30 Oksygen 3 : 50
9 5 Luft 3 : 55

9 20 Oksygen 4 : 15
9 5 Luft 4 : 20

9 20 Oksygen 4 : 40
9 5 Luft 4 : 45

9 20 Oksygen 5 : 05
9 5 Luft 5 : 10

9 20 Oksygen 5 : 30
9 5 Luft 5 : 35
9 20 Oksygen 5 : 55
9 5 Luft 6 : 00
9 20 Oksygen 6 : 20
9 5 Luft 6 : 25

9 20 Oksygen 6 : 45
9 5 Luft 6 : 50

9 - 0 30 Oksygen 7 : 20
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Oksygenbehandling	av	ikke-dykkerrelaterte	tilstander
Hyperbar oksygen behandling (HBO). Det finnes en lang rekke 
sykdommer og skader, uten relasjon til dykking, som bedres 
ved oksygenpusting ved for høyet omgivelsestrykk. I Norge har 
Haukeland Universitetssykehus landsfunk sjonen for HBO-
behandling og tilbyr slik behandling i egne trykkamre. likevel 
behandles enkelte pasienter i sivile og militære trykkamre utenfor 
sykehus. Vi har derfor valgt å gi en oversikt over de vanligste 
behandlingstabellene som er aktuelle å bruke. Beskrivelsen under 
er ment som en orientering til teknisk og operativt personell med 
ansvar for slik HBO-behandling. 

Tilpassing av trykkammer. Trykkamre som skal brukes til 
behandling av ikke dykkerelaterte skader og sykdommer bør 
tilpasses formålet i nært samarbeid med sykehuset og de legene som 
er medisinsk ansvarlige for behandlingen. Her vil det bare bli noen 
generelle råd.

Oksygenforsyning. Kammeret bør ha minst ett ekstra 
oksygenuttak, koblet til et flowmeter med måleområde ca 0-20 l/
min, som kan kobles til en ventilasjons bag. Pasientens utåndingsgass 
må føres ut av kammeret. Dette vil kreve et spesielt tilrettelagt 
system for oksygenpusteanleggets utløpsside.

Sug. Kritisk syke pasienter må kunne suges i luftveiene under 
behandlingen. Ejektorsug drevet av trykkluft er best egnet, men 
mekaniske fotsug vil også virke tilfredsstillende.

Medisinsk utstyr. Elektromedisinsk utstyr som skal brukes i 
trykkammer må være særskilt testet og godkjent, for å forebygge 
eksplosjon eller brann. Det meste av vanlig medisinsk utstyr 
for diagnostikk og behandling vil kunne brukes i kammeret, 
men utstyr som inneholder gassfylte hulrom kan ødelegges 
eller forårsake skade. Helsepersonell som skal være med under 
behandlingen må kjenne til dette. Det vanligst brukte utstyret som 
må trykkompenseres er dråpe kammer til intravenøse infusjonssett, 
cuff til trakealtube (ekpansjonsposen i nedre del av luftrørstuben) 
og overtrykksmansjett til infusjonsposer. Slikt utstyr må tilføres luft 
under kompresjon og avlastes for overtrykk under dekompresjon.

Hygiene og smittevern. risikoen for søl med kroppsvæsker 
(oppkast, blod, urin, avføring) er øket under slik behandling. 
Sprøyter, nålespisser og annet medisinsk forbruksutstyr kan bli 
brukt under behandlingen. Ha en liten tom plastflaske – uten 
kork i kammeret for å oppbevare sprøytespisser. Det er viktig å ha 
tørkepapir, engangshansker og søppelpose i plast for annet avfall. 
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Etter behandling må kammeret vaskes. Bruk engangshansker 
og fjern synlig forurensing med tørkepapir. Vask dørk, sitte- og 
liggeflater med vanlig rengjøringsmiddel. Områder forurenset 
med kroppsvæsker må desinfiseres. rengjør disse som beskrevet 
over, det er viktig å fjerne såperester med lunkent vann – 
desinfeksjonsmiddelet vil ellers ikke virke tilfredsstillende. Påfør 
desinfeksjonsmiddel og la tørke. Desinfeksjonssprit – 70%, er 
best egnet som desinfeksjonsmiddel i trykkammer, men kan være 
vanskelig tilgjengelig. 

I mangel på desinfeksjonssprit kan man bruke konsentrert 
Klorin®. Det er viktig at kammeret blir luftet godt slik at fordampet 
desinfeksjonsmiddel ikke innåndes ved neste gangs bruk av 
kammeret.

Gassgangren er en bløtvevsinfeksjon forårsaket av bakterien 
clostridium perfringens. Denne bakterien produserer en gift 
og er anaerob, dvs. at den sprer seg i vev uten tilstrekkelig 
oksygenforsyning. Tilstanden oppstår gjerne etter trafikkulykker 
med knusningsskader og bukoperasjoner. Behandlingen inne-
bærer bruk av antibiotika, kirurgisk fjerning av infisert vev og HBO. 
Vanligste behandlingsprosedyre er HBO-tabell 20/90 med tre 
behandlinger første døgn, deretter to behandlinger i døgnet, totalt 
syv behandlinger. 

Kullosforgiftning. Karbonmonoksid (kullos, CO) er en lukt- og 
smakløs gass som dannes ved ufullstendig forbrenning av karbon 
og karbonforbindelser. Den opptrer ved branner og finnes i avgass 
fra biler og andre forbrenningsmotorer. CO binder seg ca. 250 
ganger mer effektivt enn oksygen til hemoglobin og hemmer 
derfor oksygentransporten. Minst like kritisk er at CO lammer 
energi omsetningen i cellene. Pasienter med milde grader av 
kullosforgiftning klager gjerne over tretthet, hodepine og kvalme. 
I alvorlige tilfeller er pasienten bevisstløs og kan få hjerteinfarkt og 
åndedrettsstans. Det er stor risiko for sen skader (hodepine, tretthet, 
konsentrasjonsvansker) etter CO forgiftning. Det antas at risikoen 
for slike skader reduseres ved HBO-behandling. Det er for skjellige 
oppfatninger av nytteffekten av HBO-behandlig ved lettere tilfelle av 
kullosforgiftning. Det hevdes bl.a. at HBO i mange tilfeller vil kunne 
erstattes av monobar oksygenbehandling. I Norge anbefales det (pr 
2004) at pasienter som er bevisstløse ved ankomst sykehus gies en 
HBO-behandling; dessuten bør gravide behandles.

HBO-behandling av kullosforgiftning følger vanligvis tabell 
HBO 20/60. Ved oksygenpusting på 20 meter i trykkammer er 
halveringstid for CO i blod kun ca 20 minutter, mot ca 5 timer 
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HBO-tabell 20/60

Oksygen 

Luft

10

20 m

60

20 m

90

HBO-tabell 20/90

10
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ved pusting av luft ved atmosfæretrykk. Dessuten vil det høye 
oksygenpartialtrykket gi blodplasmaet tilstrekkelig fysi kalsk oppløst 
oksygen til å sikre kroppens vitale funksjoner uten hemoglobin-
bundet oksygen. HBO-behandling antas også å påvirke andre 
skademekanismer utløst av CO.

Stråleskade i benvev (osteoradionekrose) kan med fordel 
behandles med HBO. Det er spesielt godt dokumentert at 
stråleskader i kjeven kan bedres. Slike stråleskader kjennetegnes ved 
vevshenfall (nekrose), dårlig blodforsyning og kroniske infeksjoner. 
Det er vanlig med mange behandlinger (typisk ca 20) med tabell 
HBO 14/90 eller 14/60. Behandlingen virker trolig først og fremst 
ved å stimulere bindevevet til å produsere et «byggemateriale» 
(kollagen) som hårrørs årer kan vokse ut på; dessuten bedres 
det lokale infeksjonsforsvaret. Kroniske benvevsinfeksjoner 
(osteomyelitt), kroniske sår (spesielt fotsår hos pasienter med 
sukkersyke) og transplantater med svekket blodsirkulasjon kan 
også ha nytte av HBO-behandling. I slike tilfeller brukes de samme 
behandlingstabellene.
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VEDLEGG	B:	INTERNOPPLÆRING	FOR	KAMMEROPERATØR

Navn: ......................................

Avdeling: ................................

Kammer: ................................

Som kammeroperatør mestre følgende gjøremål: Sign operatør Sign instruktør

Åpne for luft (fra bank)

Åpne for pustegass (fra bank)

Stenge for luft (fra bank)

Stenge for pustegass (fra bank)

Slå på/av lys, tV og kommunikasjon

transportere bårepasient til og inn i kammer

rigge oksygen for åpent system (dersom slikt utstyr finnes

operere medisinsluse

Fremskaffe ”Sanitetsutstyr for overtrykkskammer”

rutiner vedr. Dykke/behandlingsordre og rapportering

rengjøring/desinfisering av pusteutstyr

Brannslukking/røykdykkerutstyr

Varsling

Dykkelede en dykke- eller behandlingsprofil under kontroll

rengjøring av kammer innvendig (kroppsvæske, blod, urin 
etc.)

Personellet har minimum gjennomført ovennevnte som internopplæring for kammeroperatører ved 
avdelingen.

Dato: ................. Sted .............................  Sign ........................................
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VEDLEGG	C:	INTERNOPPLÆRING	FOR	TENDER

Navn: ......................................

Avdeling: ................................

Kammer: ................................

Som assistent for kammeroperatør ved drift av kammeret 
innvendig mestre følgende gjøremål:

Sign tender Sign instruktør

transportere bårepasient til og inn i kammer 

Bruke inn og ut lufteventiler innvendig i kammeret
Åpne/stenge kraner for pustegass
montere pusteutstyr på pasient
operere medisinsluse
Kommunisere med operatør
Være orientert om dykke- og behandlingstabeller
rengjøring/desinfisering av pusteutstyr
handle ved nødsituasjoner.
rengjøring av kammer innvendig (kroppsvæske, blod, urin etc.)

Personellet har minimum gjennomført ovennevnte som 
internopplæring for tender ved avdelingen.

Dato: ................. Sted .............................  Sign ........................................
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VEDLEGG	D:	KONTROLL	OG	VEDLIKEHOLDSJOURNAL	

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

Dato Utførte rutiner/vedlikehold Utført av merknad Sign
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Veiledning til Forsvarets bestemmelser for dykking, 
overflatesvømming og operering av trykkammer 
(SUP 12)

Til pkt 2.1 Ansvarsforhold
Med operativ sjef menes den personen som er delegert myndighet 
til å utstede dykkeordre for oppdraget. Han har det overbærende 
ansvaret for at dykkere og dykkeleder har trening og erfaring til å 
løse sitt oppdrag.

Til pkt 2.1.6 Dykkerådet
Dykkerådet kan med fordel møtes i forkant av det årlige møtet i 
UDWG (NATO Underwater Diving Working Group). Her stiller 
i praksis alle som har plass i Dykkerådet. Det bør skrives referat fra 
møtet dersom det er formålstjenelig. 

Til pkt 2.1.7 Dykkeoffiser
Dykkeroffiseren har det overbærende ansvaret for dykkerdetaljen 
om bord eller på avdelingen. Han skal til enhver tid sørge 
for at fartøy eller avdeling har nok dykkere og dykkeledere 
ift oppdragsporteføljen. Dykkeoffiseren har også ansvar for 
rapportering, treningsnivå og vedlikehold av utstyr. På fartøyer med 
2-pulje system holder det med en dykkeroffiser for hele fartøyet. 
Dykkeroffiseren skal sørge for at det er skriftlige fullmakter for hvem 
som kan utstede dykkerordre om bord, både for oppdragsbasert 
dykking og treningsdykk. regelverket gir åpning for at dykkere kan 
gjennomføre treningsdykk selv om det ikke finnes dykkeledere om 
bord. Det er likevel viktig at dykkerordren fylles ut og at man har en 
tilstrekkelig beredskap på overflaten.

Til pkt 2.1.8 Dykkeleder og 2.1.9 Dykker, samt pkt 2.3.12 
Rusmidler
Vi har tidligere hatt en del alvorlige hendelser der dykkeren har 
fått skade etter dykking i bakrus. Det er spesielt viktig at både 
dykker og dykkeleder er oppmerksom på dette, og at dykking ikke 
gjennomføres ved mistanke om bakrus. Bakrus gir i hovedsak tre 
alvorlige bivirkninger:

 z Økt risiko for trykkfallssyke
 z Kamuflering av symptomer som normalt ville medført 

avbrytelse av dykket
 z Nedsatt arbeids- og vurderingsevne

Dykking i bakrus skal derfor ikke aksepteres selv om man dykker 
innenfor ”sikre” tabellgrenser eller bruker rent oksygen som 
pustegass.



162 • SUP 12 (C)

Til 2.2.6 Konvertering og oppdatering av dykkersertifikat
Noen dykkere har av ulike grunner ikke klart å vedlikeholde sitt 
militære dykkersertifikat ved jevnlig trening. Dersom dykkeren 
ikke har dykket i sjø de siste fem år sier regelverket at han/hun må 
gjennom et nytt utsjekkprogram i regi av DFS. Hvis dykkeren har 
drevet med sivil dykking (sportsdykking/arbeidsdykking etc) i 
mellomtiden regnes dette som godt nok. Det er imidlertid viktig 
at dykkeren har fått opplæring på det utstyret som er i bruk – 
spesielt med tanke på oppkobling, vedlikehold og nødprosedyrer. 
Avdelingens dykkeroffiser må vurdere om dykkeren har tilstrekkelig 
kunnskap og erfaring til å rekvalifiseres, samt sørge for at det gis 
opplæring i gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Ved tvil kontaktes 
DFS, som kan vurdere om det trengs ytterlige opplæring.

Til 2.4.3 Minimumsutstyr – Scuba-luftutstyr
regelverket påpeker at det skal benyttes et system for 
nødoppstigning som sikrer positiv oppdrift. Tradisjonelt har 
Forsvaret benyttet vestflaske til dette formålet. Erfaringer har vist 
at vestflasken kan utgjøre en falsk trygghet, spesielt i forhold til det 
utstyret som er på markedet i dag. Det har vist seg ved at vestflasken 
ofte har en plassering som gjør den vanskelig å utløse, samt at vesten 
ofte sprekker pga det store overtrykket som oppstår ved fylling fra 
vestflaske. I tillegg til dette har man erfart at vestflasken kan være 
for hardt tilskrudd eller feil montert til vesten. En samlet vurdering 
konkluderer derfor med at bruk av vestflaske kan utelates dersom 
alternative og bedre prosedyrer innføres. En slik avgjørelse fattes av 
sjef DFS på det aktuelle utstyr.

Dersom det dykkes uten vestflaske skal alternative nødprosedyrer 
sørge for at dykkeren kan komme seg trygt til overflaten i en 
nødsituasjon. Eksempel på en slik prosedyre er dropp av vektsystem. 
Prosedyren skal være så enkel at dykkeren ved enkle grep og på få 
sekunder sikrer seg positiv oppdrift. Prosedyre for nødoppstigning 
fattes av fagmyndighet, dvs Sjef DFS.

Oppstigningsvesten kan utelates fra dykking der den utgjør 
en sikkerhetsrisiko. Eksempel på slik dykking er arbeid inne 
vannjetaggregat der en oppblåst vest kan stenge dykkeren inne. Ved 
slik dykking skal det alltid benyttes reservedykker, overflateforsynt 
utstyr og kommunikasjon.

Til 2.4.5 Anskaffelser, modifikasjoner eller endringer på 
dykkeutstyr, 2.4.6 Utprøving av utstyr, 2.4.7 Prøving av 
dykkeutstyr
Disse punktene er ofte gjenstand for tolkning og diskusjon. Vi skal 
prøve å utdype formålet med dette regelverket. I Forsvaret finnes 
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det mange dykkekategorier fra forskjellige våpengrener. Vi er likevel 
bundet opp av at Forsvaret skal følge de innkjøpsavtaler som gjelder 
for offentlige tjenester (for eksempel DOFFIN – Database for 
offentlige innkjøp).

Vi har valgt å skille mellom prøving og utprøving. Det er viktig å 
følge med i markedet hva gjelder nytt utstyr og ny teknologi. DFS 
tillater derfor avdelinger å prøvedykke utstyr, enten sivilt eller utstyr 
som blir brukt av andre lands forsvar. Det er en viktig forutsetning 
at det blir gitt god opplæring på slikt utstyr og at dykkingen foregår 
innenfor gitte rammer. Formålet med prøving av utstyr er derfor å 
orientere seg i markedet, og på den måten ha bedre forutsetninger 
for å kjøpe inn utstyr som skal inn på permanent basis.

Utprøving av utstyr er en langt mer omstendelig prosess. Før 
utprøvingen starter, må det være fattet en avgjørelse om at nytt 
utstyr skal kjøpes inn, helst via et utprøvingskonsept. Dette må 
gjøres i samarbeid DFS og FlO MArKAP STA DH. Utprøvingen 
skal dokumenteres gjennom et på forhånd avtalt oppsett og i 
henhold til kravspesifikasjonen for utstyret.

Når utprøvingen er ferdig er det formelt sett FlO som skal velge 
leverandør basert på en samlet vurdering av kvalitet, funksjonalitet, 
leveringsbetingelser, vedlikehold, rammeavtaler pris osv.

Til 2.5.3 O2 terapiutstyr
Dykkende avdelinger bør tilstrebe å anskaffe oksygenutstyr 
som også har demandventil. Dette sikrer pasienten en høyere 
oksygenprosent og lengre brukstid.

Til 2.6.1 Generelle bestemmelser for dykking
Med tilstrekkelig beredskap menes at det aldri bør være færre enn 3 
personer tilgjengelig ved utførelsen av dykket. Dersom to dykkere 
holder sammen under dykket kan det være tilstrekkelig med en 
person på overflaten. Dersom dykkeren er alene, eller ikke dykker i 
par, bør det være minimum to personer på overflaten. Intensjonen 
med denne regelen er at det alltid bør være minimum to personer 
tilgjengelig på overflaten i en nødsituasjon.

Til 2.6.4 Dykkeoppdrag
I utgangspunktet skal alle dykkeoppdrag ledes av en dykkeleder 
på overflaten. Det er gitt åpning i regelverket for at dykkere med 
dykkelederkurs kan dykkelede seg selv der dette er forsvarlig. 
Eksempel på slike oppdrag er enkle skroginspeksjoner, opphenting 
av mistede gjenstander osv. Dette gjelder ikke søksoperasjoner, 
arbeidsdykking eller andre former for mer krevende dykking. Det er 
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dessuten viktig at overflatepersonellet er trent i aktuelle prosedyrer 
og til å håndtere en evt nødsituasjon.

Til 2.6.5 Treningsdykk
Treningsdykkene skal sørge for at dykkeren får jevnlig trening. Det 
er derfor lagt opp til at man kan dykke uten at det er en dykkeleder 
på overflaten ved grunnere dykk enn 20 m. Dykkeren(e) kan da 
dykkelede seg selv under vann. Dette forutsetter imidlertid at 
dykkeren har oppnådd status som erfaren, og at det er tilstrekkelig 
med overflatepersonell på overflaten.

Det forekommer ofte spørsmål om sivile sportsdykkere kan dykke 
sammen med militære dykkere ved treningsdykking. Dette sier 
regelverket lite om, men DFS er av den oppfatning at det ikke er en 
øket risiko for den militære dykkeren ved slik dykking. Forsvarets 
dykkere er utdannet etter et prinsipp om å redde seg selv og 
tillater derfor ”solodykking”. Sportsdykkere har imidlertid ofte et 
kameratbasert system ved nødsituasjoner. Det er viktig at slike 
ting blir avtalt på forhånd før man dykker, og at man på den måten 
dykker sammen ”hver for seg”. Ved slik dykking bør det ikke dykkes 
dypere enn 20 m.

Til 2.6.7 Reservedykker
reservedykker kreves ved oppdrag som innebærer større 
risiko enn for ved vanlig dykking. Det er ikke ofte man trenger 
reservedykkeren, men dersom man mot formodning skulle trenge en 
reservedykker er som regel jobben krevende med et høyt stressnivå. 
Det er derfor viktig at reservedykkeren er erfaren og trent i å løse en 
krevende situasjon under vann. Altfor ofte sitter de mest uerfarne/
nyutdannede dykkerne stand-by – men dette er i prinsippet en 
falsk trygghet for dykkeren som er nede. DFS vil derfor presisere at 
reservedykkeren skal være trent for oppgaven og klar til å gå i vannet 
innenfor den tiden man mener er tilrådelig. Uansett situasjon bør 
man forvente at reservedykkeren starter sin nedstigning innen ett 
minutt etter alarm.

Et annet spørsmål som ofte stilles er om reservedykkeren kan være 
en av dykkerne. DFS mener dette ikke er noe problem, men da skal 
hovedfunksjonen til reservedykkeren være å passe på den andre 
dykkeren. Dersom begge dykkerne er opptatt med arbeid, men ligger 
i synlig avstand til hverandre, kan dykkerne være reservedykker 
for hverandre hvis de har innbyrdes talekommunikasjon, samt 
kommunikasjon til overflaten.
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Til 2.6.18 Dekompresjonsdykking
Ved dyp blandingsgassdykking kan dekompresjonstidene i vann 
bli lenger enn det som er vanlig for luft (maks 35 min iht. standard 
tabell). Ved dykking som krever lang dekompresjonstid i vann (> 15 
min) er det spesielt viktig å sørge for at dykkeren kan gjennomføre 
sin dekompresjon på en forsvarlig måte. Dykkeleder må nøye 
vurdere værforhold, temperatur, dehydrering og andre forhold som 
kan påvirke dekompresjonen. Ved all lang dekompresjonsdykking 
skal det være kammer tilstede. Man må derfor nøye vurdere om 
dekompresjonen skal foregå i sjø eller ved overflatedekompresjon.

Til 2.6.21 Dykking uten fri vei til overflaten
Dykking uten fri vei til overflaten inndeles generelt i to 
hovedkategorier: 
1. Dykking med delvis fri vei til overflaten
2. Dykking uten fri vei til overflaten 

Basert på disse generelle retningslinjene mener vi at skrogsøk, 
kaisøk, isdykking og lignende situasjoner kan regnes som dykking 
med delvis fri vei til overflaten. Dette forutsetter at dykkeren har en 
plan for å komme seg til overflaten i en nødsituasjon etter en nøye 
risikovurdering. Avstanden til overflaten skal ikke være lenger enn 
at dykkeren kan svømme opp på egenhånd, eller at han kan bli dratt 
inn via livlinen. 

Dykking inne i skipsvrak, grotter eller andre systemer der dykkeren 
ikke kan svømme direkte til overflaten regnes som dykking uten fri vei 
til overflaten. Slik dykking skal gjennomføres med overflateforsynt 
utstyr med reservegass system, eller SCUBA med separat 
pustesystem. 

Til 2.6.28 Dykking med Scuba rebreather
Denne utgaven av SUP 12 åpner for at man kan drive 
undervannssvømming uten hydrostatventil. Det er svært viktig 
at slik dykking blir risikovurdert på forhånd, spesielt opp mot 
tilleggsutstyr som dykkeren bærer med seg. Det er viktig at 
nødprosedyrene tar høyde for at apparatet kan vannfylles og miste 
sin oppdrift. Det skal altså være nok oppdrift i oppstigningsvesten til 
at dykkeren kommer seg til overflaten under alle tenkelige forhold 
opp mot den vekten dykkeren bærer med seg.
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