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LITTERATURLISTE DYKKEMEDISIN
Jan Risberg, Forsvarets Sanitet/NUI
Listen under er definitivt ikke komplett. Nummerering og rekkefølge er vilkårlig - du må lese
deg gjennom alle alternativene.... Jeg har listet bøker som jeg synes er viktige og gitt en
beskrivelse i kursiv ut fra mine egne, høyst private, vurderinger som ikke nødvendigvis deles
av andre anmeldere, noen av mine arbeidsgivere generelt eller NUI spesielt. Jeg tror likevel
at en slik kort beskrivelse kan være nyttig for de av dere som tross alt må ta et valg uten å ha
alternative kilder for vurdering. Lykke til!
1.

Shilling CW, Carlston CB, Mathias RA. The Physician’s guide to diving
medicine.Plenum Press. New York 1984. ISBN 0-306-41428-7
736s
En gammel, men meget god bok. Mye faktaopplysninger og dekker dykkemedisinen i
hele sin bredde. Er svært grundig, men pga alderen kan den vanskelig anbefales for
den som ikke er kjent med de senere års utvikling på de enkelte feltene.

2.

Edmonds C, Lowry C, Pennefather J. Diving and subaquatic medicine. 4. utgave.
London, Hodder Arnold 2005.
738 sider; 20 fargebilder og 75 s/h og strektegninger. ISBN 0-340-80629X
565s
For deg som vil beherske klinisk dykkemedisin på en bedre måte og som i tillegg
kan skille personlige oppfatninger fra vitenskapelige fakta. For her ligger bokens
svakhet: Forfatterens høyst personlige (ofte klinisk funderte) oppfatninger skilles
uklart fra vitenskapelig dokumenterte forhold. Men for deg som vil lære klinisk
diagnostikk og behandling er boken utmerket.

3.

Bove AA. Bove and Davis’ Diving medicine. 4. Utgave . Elsevier Inc. 2004. ISBN
0-7216-9424-1.
623s
Et svært godt alternativ for den som vil kombinere klinisk erfaring med vitenskapelig
dokumentasjon. Ikke så tykk, men konsentrert og svært etterrettelig. Kan trygt
anbefales forutsatt at ikke den strengt vitenskapelige tilnærmingsmåten er ditt krav.

4.

Tønjum S. Dykkemedisinsk håndbok. Eget forlag. Bergen 1989. ISBN 82-9919090-8.
343 s
Lærebok i avansert førstehjelp - først og fremst for dykkere og paramedisinsk
personell. Begynner å bli litt gammel, men fortsatt dekkende for dette
bruksområdet. Lite egnet som lærebok i dykkemedisin.

5.

Brubakk, AO, Neuman RS. Bennett and Elliott’s Physiology and medicine of
diving. 5. utgave Saunders, London 2003. ISBN 0-7020-2571-2.
779s
Selve "Bibelen" for mange av oss. Fullstendig uunnværlig hvis du ønsker
vitenskapelige kryssreferanser. En rekke topp kvalifiserte kapittelforfattere sikrer et
svært høyt nivå. Som klinisk lærebok er den mindre egnet - prøv et av de andre
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alternativene. Ønsker du å lese om mekanismer og trenger tall for å belegge
påstandene dine har du sannsynligvis funnet boken din her. Denne nye utgaven er
helt à jour.
6.

United States Department of the Navy, Naval Sea Systems Command.U.S. Navy
Diving Manual. Revision 6. April 2008 Claitor's Publishing Division; ISBN:
1579804659.
1042 s
Igjen et "must" for den som vil ha en "operasjonell gullstandard". Skal en prosedyre
sammenlignes mot "noe" blir det ofte USN Diving Manual. Slik skal det gjøres - i
følge de som har gjort mest av det.... I tillegg til prosedyrer for luftdykking finner du
avsnitt om dykkemedisin og rekompresjonstabellene her. Gjeldende retting April
2008. Dette var tidligere en tykk perm. Nå er den ikke lenger tilgjengelig i
papirform, men kan lastes ned fra internett fra en rekke websider (prøv et søk mot
“Supervisor of Salvage and Diving” først. Ønsker du heller å ha en papirutgave så
anbefaler jeg NOAA diving manual som bruker mye av stoffet fra USN Diving
Manual.

7.

Örnhagen H. Hyperbar fysiologi och dykerimedicin. 3. omarbeidede utgave Eget
forlag. Västerhaninge 1998. ISBN 91-630-0007-5
202s
Min favoritt når det gjelder introduksjon til temaet. Ikke for deg som kan mye/en
del, men definitivt en bok du kan bruke en god stund før du trenger oppgradering.
Svensk språk, oversiktlige strektegninger. Absolutt ikke "dyptpløyende", men 100%
etterrettelig. Anbefales varmt. Kommer trolig i ny utgave ila 2011.

8.

Arntzen AJ, Eidsvik S, Risberg J. 3. Norske dykke og behandlingstabeller. 3.
utgave. Barotech AS. Loddefjord 2008. ISBN 82-992411-1-1
82s
Har du ikke denne så skjønner jeg ingen ting..... Den finnes i ulike formater og
utgaver, men norske dykketabeller med kommentarer er et must. Du må kjøpe den
før du tenker på annen litteratur. (En helt nøytral kommentar fra en av
medforfatterne selvsagt….)

9.

Daugherty CG. Field Guide for the Diver-Medic.Coastal Aquatics Publications,
Austin Texas 1992.
177s
Et alternativ (bedre?) til Tønjums bok. Er på engelsk (=ulempe), men praktisk
spiral-innbinding og gode strektegninger øker nytteverdien. Kan anbefales.

10.

National Oceanic and Atmospheric Administration. NOAA Diving Manual, 2010.
4th revised ed. Flagstaff, AZ. Best Publishing Company; ISBN: 0941332705.
660s
Var tidligere et verk for den spesielt interesserte, men har gradvis opparbeidet seg
status som en verdig arvtaker/konkurrent til USN Diving Manual. Er et typisk
referanseverk for ”praktisk dykking”, men inneholder mye godt stoff også om
dykkemedisin/fysiologi. Kan trygt anbefales.

11.

Grunnleggende dykketeori. Red: Per Vangsøy. Norges Dykkeforbund, Oslo, 1994.
ISBN 82-91440-01-8.
Man må krype før man kan gå. Her lærer du å krype - sakte og forsiktig. For deg
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som bare har lyst til å snuse på stoffet uten å grave deg ned i detaljer. Kan ikke
erstatte noen lærebok i dykkemedisin, men er fin for sportsdykkeren.
12.

Elliott DH. Medical assessement of fitness to dive. Biomedical Seminars, Ewell
1995. ISBN 0-9525162-0-9.
320 s, 60 fig + tab
Utsteder du helseattester for dykkere? Da er denne et verdifullt tilskudd til
bokhyllen. En rekke gode foredrag fra ledende fagpersoner innen sine områder gir
en omfattende beskrivelse av helsekrav til yrkesdykkere.

13.

Bookspan J. Diving physiology in plain English. Undersea & Hyperbaric Medical
Society 1998. ISBN: 0930406133
246s
Beklager – denne har jeg ikke lest selv…. Den får imidlertid glimrende kritikker.
Kanskje mest rettet mot dykkere og personer uten medisinsk fagutdanning. Men som
sagt – jeg har ikke lest den selv.

LITTERATUR SPESIELT OM HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING
14.

Hyperbaric Oxygen 2003 - Indications and Results. The UHMS Hyperbaric Oxygen
Therapy Committee Report, John J. Feldmeier, D.O., Chairman and Editor.
Bethesda MA, Undersea and Hyperbaric Medical Society, 2003.
82s
Denne må du starte med. Inneholder de "offisielle" amerikanske (UHMS)
retningslinjene for hvilke sykdommer/skader som kvalifiserer for HBO-behandling.

15.

Kindwall EP, Whelan HT. Hyperbaric medicine practice. Third edition. Flagstaff
AZ, Best Publishing Company, 2008. ISBN 1930536496
1076s
En svært god bok i hyperbarmedisin. Etter min vurdering har denne boken utviklet
seg til å bli ”referanseverket” i klinisk HBO-behandling. Boken har praktisk
anvendelse både for klinikeren og for forskeren, men Jain har trolig fortsatt en mer
strengt vitenskapelig tilnærming mot stoffet.

16.

Jain KK. Textbook of hyperbaric medicine. 4th edition. Toronto, Hogrefe & Huber
Publishers, 2009. ISBN 0-88937-361-2
578s
Min personlige favoritt når jeg hurtig vil orientere meg mht bruk av HBO ved gitte
indikasjoner. Den inneholder ikke nødvendigvis evige sannheter, men stort sett
finner jeg de nødvendige kryssreferansene her. Jeg synes også kapitler om
mekanismer, bivirkninger, komplikasjoner osv. er meget godt beskrevet.

17.

Örnhagen H. Kompendium i hyperbarmedisin. Eget forlag. Västerhaninge, 1993.
ISBN 91-630-2170-6
104s
Igjen en meget god bok fra Örnhagen. Kan absolutt ikke erstatte de større
lærebøkene, men er det ideelle utgangspunktet for deg som vil få et lite innblikk i
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stoffet uten å gjøre det til fulltidsbeskjeftigelse. Obs! Boken inneholder lite
klinikk/vurdering av indikasjonsstillinger men mye "teknikk" og basal fysiologi.
18.

Oriani G F (ed). Handbook on hyperbaric medicine. Berlin, Springer Verlag, 2006,
ISBN 9781402043765.
831s.
Beklager – jeg har ikke fått lest denne siste versjonen ennå og kan ikke gi et
meningsfylt sammendrag.

19.

Workman WT. Hyperbaric Facility Safety: A practical guide. Flagstaff, AZ. Best
Publiching Company 1999, ISBN 0-941332-76-4
754 s
Et massivt verk om de sikkerhetsmessige og dels praktiske sider (kvalitetsikring) ved
HBO-behandling. En god bok, men en bok for de helt spesielt interesserte.

20.

Neuman TS, Thom SR. Physiology and Medicine of Hyperbaric Oxygen Therapy.
1st ed. Saunders, 2008.
768s
Det nyeste tilskuddet på HBO læreboksfronten. Dessverre har jeg ikke lest den –
forfatterne er høyt anerkjente amerikanske klinikere og har omfattende
forskningserfaring.
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Bestilling av bøkene gjøres enklest i bokhandel (evt nettbokhandel) hvis ikke annet er angitt
under:
4
6,7,11:

8,17
9

10
13, 14

13

TØMED, Boks 153, 5852 Bergen. Tlf/Fax 55 13 77 23
Best Publishing Co, P.O. Box 30100, Flagstaff, AZ 86003-0100, USA, Fax
+1-602-526-0370, e-mail: divebooks@bestpub.com ,
http://www.diveweb.com/best
Hans Örnhagen, Havrestigen 15, 13755 VÄSTERHANINGE, Sverige Fax:
+46-8-50030111, e-mail: hans.ornhagen@foi.se
Barotech, Bjørndalsgrend 9, 5171 LODDEFJORD Tlf 55 26 65 51, Fax 55
26 67 60, e-mail: Barotech@online.no . Gå også:
www.dykketabeller.no
Coastal Aquatics Publications, 8807 Wildridge Drive, Austin, TX 78759,
USA
Undersea & Hyperbaric Medical Society, 10531 Metropolitan Ave.,
Kensington MD 20895-2627 USA, Fax +1-301-942-7804. e-mail:
uhms@uhms.org, http://www.uhms.org
Biomedical Seminars, 7 Lyncroft Gardens, Ewell Surrey, England KT17
1UR

Viktige kilder for dykkelitteratur
Disse har utarbeidet egne lister som stadig revideres over aktuell dykkelitteratur:
Best Publishing Co (http://diveweb.com/best ) Dette er en høyt spesialisert bokhandel på
dykkemedisinsk litteratur
Undersea & Hyperbaric Medical Society (http://www.uhms.org )
Prøv også å søk på en av bøkene over på http://www.amazon.com og se på ” Customers who
bought this book also bought:”

Noen norske web-steder
Haukeland Universitetsykehus: http://www.helse-bergen.no/ Velg yrkesmedisinsk avdeling
og ”Hyperbarmedisin”
NUI http://www.nui.no
Høgskolen i Bergen, Dykkerutdanningen (tidl Statens dykkerskole):
http://www.hib.no/dykkerutdanningen/index.html
Studentenes Undervannsklubb, Bergen: http://www.uib.no/People/sub/SUB-norsk.html

Noen viktige faglige fora
Norsk Baromedisinsk Forening http://www.baromedisin.no
European Undersea & Hyperbaric medical Society http://www.eubs.org
Undersea & Hyperbaric Medical Society http://www.uhms.org
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Dykkemedisinsk bibliotek
Torill Sage, NUI, Boks 23 Ytre Laksevåg, 5848 Bergen Tlf 55 94 28 36. Fax 55 94 28 03 email: tos@nui.no

Kurs og etterutdanning
Grunnkurs i dykkemedisin for leger arrangeres 2 ganger årlig (mars og september) på
Haakonsvern (legekontoret, Dykker- og Froskemannskolen). Kontakt Forsvarets UVB
dykkerlege, KK Jan Risberg på tlf 55 50 21 59 eller telefax 55 50 37 92. Kurset kvalifiserer
for leger som skal utstede helseerklæring for yrkesdykkere. Kurset har en ukes varighet, også
sykepleiere og andre interesserte er velkomne til å delta. Gå: www.dykkemedisin.no for
detaljer. Det arrangeres også to årlige 3-dagers kurs for sykepleiere, ledende dykkepersonell
og ambulansearbeidere på DFS, gå til samme nettadresse for info.
Et omfattende to-ukers kurs i dykkemedisin som møter European Committee for Hyperbaric
Medicine’s krav til kategori I dykkeleger (leger som skal utstede helseerklæring for dykkere)
(http://www.edtc.org/train_index.htm). Kurset arrangeres oktober/november på Bandos,
Maldivene. Se http://www.divemed.net. Kurset arrangeres av skandinaviske leger og er
primært rettet mot leger fra disse landene.
Etter- og videreutdanningskurs for leger arrangeres hvert 2. år av seksjon for
hyperbarmedisin, Haukeland sykehus (Helse Bergen HF). Kontakt professor Marit Grønning
ved kompetansesenteret i hyperbarmedisin ved sykehuset: marit.gronning@helse-bergen.no.
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kapittel 2

Dykkefysikk
2.1 Innledning
Sikkerheten er den viktigste enkeltfaktor ved
alle dykkeoperasjoner. En viktig faktor for
sikkerheten er å forstå de fysiske lover som
gjelder ved dykking (Figur 2.1) Fysikk er det

fagområdet der man jobber med stoff og
energi – og sammenhenger mellom disse.
Dette kapitlet forklarer fysiske lover og
prinsipper som gjelder i dykkerens omgivelser,
og hvordan disse påvirker dykkeren. Viktige
prinsipper i dykkefysikk danner grunnlaget
for å forstå ulike prosedyrer og virkemåter
for dykkerutstyr, samt viktige medisinske
problemstillinger.

Figur 2.1 Mye kan gå galt om man ikke er obs på fysikkens lover.
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2.2 Definisjoner og
måleenheter
Det finnes to ulike enheter for å beskrive kraft,
lengde og tid; det engelske systemet og det
internasjonale systemet (SI) – bedre kjent som
det metriske system. Det engelske systemet
er basert på pund, fot og sekunder og brukes
blant annet i USA. Det internasjonale systemet
brukes stort sett i hele verden, og er basert på
kg, meter og sekunder.

Eksempel:
Gjør om 82 kg til pund.
Svar: 82 kg × 2,2 lbs/1 kg = 180,4 lbs
2.2.4 Trykk

Definisjonen på trykk (P) er kraft (F) pr
flateenhet (A). Matematisk kan det uttrykkes
slik:

2.2.1 Masse

Dette er den viktigste egenskapen for et stoff,
og er et mål på mengden stoff som et fast stoff,
en væske eller gass inneholder. Benevnelsen
på enheten for masse er ett kilogram (Kg).
Dette er definert som masse ganger
aksellerasjon, og ble først beskrevet matematisk
av Isac Newton. Derfor er benevnelsen på kraft
målt i newton, og definert som en kraft som
aksellererer en masse på ett kg med en meter
per sekund i sekundet.

SI-enheten på trykk er pascal, som er definert
som én Newton pr kvadratmeter. Denne en
heten er veldig liten, og i dykkesammenheng
er enheten for trykk vanligvis oppgitt i bar (ca
105 pascal). Under vann vil to typer trykk
påvirke dykkeren: Trykket forårsaket av vekten
til vannet som omgir dykkeren og vekten av
atmosfæren over vannet. En dykker må,
uansett dybde, alltid være i trykkbalanse med
kreftene som virker på en gitt dybde.

2.2.3 Vekt

2.2.5 Tetthet

2.2.2 Kraft

Vekt er målet på tyngdekraften til et legeme,
og er definert som massen til legemet
ganger aksellerasjonen til tyngdekraften
(10 m/sek/sek). Vekt er en kraft som måles i
newton, men da tyngdekraften på overflaten
regnes som konstant, kan vi i stedet bruke
enheten kg (som egentlig er måleenheten for
masse). Derfor forenkler vi bruken av ”vekt”
i denne manualen.
Kilogram er standard masse i det inter
nasjonale system, mens pund er standard i
det engelske system. En liter vann ved 4 °C
veier 1 kg eller nesten 2,2 pund.
1 liter (l) = 1 kg = 2,2 pund (lbs)
Eksempel:
Gjør om 180 pund til kg.

Tetthet defineres som masse per volumenhet
til et stoff. Matematisk kan det uttrykkes slik:

Enheten for tetthet er gram per kubikkmeter
(g/m3).
Gasstetthet er relatert til det absolutte trykket.
Når dybden øker vil tettheten på gassen som
pustes inn øke og bli tyngre per volum. Høy
gasstetthet øker anstrengelsen ved å puste og
begrenser dermed dykkerens mulighet til å
ventilere lungene, særlig ved anstrengende
dykking og ved store dybder. Se Tabell 2.1.

Svar: 180 lbs × 1 kg/2,2 lbs = 81,8 kg

38
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Dybde

Trykk

Havnivå 0 m
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m
90 m

1 bar
2 bar
3 bar
4 bar
5 bar
6 bar
10 bar

Gass
volum
1 m3
1/2 m3
1/3 m3
1/4 m3
1/5 m3
1/6 m3
1/10 m3

Gass
tetthet
1x
2x
3x
4x
5x
6x
10x

Tabell 2.1 Forholdet mellom trykk,
volum og tetthet av gasser

Ferskvann har en tetthet på ca 1000 g/l. Sjø
vann har en tetthet på ca 1026 g/l. Dette fører
til at ferskvann flyter oppå saltvann og at en
dykker flyter bedre i saltvann enn i ferskvann.
2.2.6 Lengde

SI-enheten på lengde er meter (m) (39,37
tommer). Mindre enheter måles i centimeter
(cm) eller millimeter (mm). Større lengder
måles i kilometer (km). 1 meter = 3,28 fot.
Eksempel:
Gjør om 10 fot til meter
Svar:
=3,05 m

tredje dimensjon, en høyde på to meter, vil vi
få 24 m3. I SI-systemet kan kubikk også angis
i liter. En liter tilsvarer 1000 cm3.
2.3

Ulike former for trykk

2.3.1 Atmosfærisk trykk

Gasslaget som omgir jordkloden kalles atmos
færen (gresk: athmos = damp + sphaira = kule).
Atmosfæren har ingen øvre grense, men går
gradvis over i det tomme rom. Gassen som
atmosfæren består av kalles med et felles
ord for luft. Lufttrykket, som bestemmes av
vekta av den overliggende atmosfæren, avtar
med høyden, tilnærmet halvert for hver
5000 meter over havet. Luftrykket oppgis
normalt i millibar (mB), der det gjennom
snittlige atmosfæretrykk ved havets overflate
er 1013,2 mB. Atmosfærens trykk varierer
også med hva slags vær vi har. Lavtrykk og
høytrykk forårsaker normalt variasjoner i
atmosfæretrykket på et par–tre prosent, men
kan i enkelte tilfeller gi 5% avvik fra normal
trykket. Dette tilsvarer likevel ikke mer enn en
vannsøyle på 0,5 meter. Temperaturen avtar
også normalt med høyden, ca 1 °C
for hver 70–100 meter. Dette
betyr at temperaturen i for
eksempel fjellvann vil være
lavere enn vann i lavlandet.

Eksempel:
Gjør om 10 meter til fot.
Svar:
= 32,8 fot
2.2.7 Areal

Arealet er definert som kvadrert lengde. Et
rom på for eksempel 3 × 4 meter vil ha et
areal på 12 m2.
2.2.8 Volum

Volum er angitt i kubikk lengde. Ved å bruke
data fra forrige eksempel, men å legge til en

Figur 2.2 Vekten av en luftsøyle på 1 cm2
gjennom hele atmosfæren veier ca 1 kg
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Alle gasser har en vekt, alt etter den mole
kylære sammensetning. Luft ved 1 bar og rom
temperatur (15 °C) veier ca 1,3 gram/liter. At
lufta har vekt kan observeres direkte ved for
eksempel å fylle en ballong med en gass som
er lettere enn luft, for eksempel helium, og
måle oppdriften.
Tenker vi oss en luftsøyle med tverrsnitt 1 cm2
fra havflaten og opp gjennom hele atmosfæren,
blir vekten av denne luftsøylen 10,13N (ca 1 kg
kraft) (Figur 2.2).
Trykket virker i alle retninger, og forplanter
seg gjennom kroppens vev, slik at vi til daglig
ikke merker noe til det.
Lufttrykket i atmosfæren måles med et baro
meter, og oppgis normalt i enheten millibar
(mB), som er 1/1000 Bar. Andre enheter
benyttes også (mm kvikksølv). Én bar (B)
er temmelig nøyaktig lik én atmosfære (se
Tabell 2.2). Merk forskjellen mellom ”teknisk
atmosfære” (at) og ”atmosfære” (atm). Mens
det første er definert ut fra vekta på en timeters
vannsøyle, er det andre definert ut fra den
gjennomsnittlige vekta på den overliggende
atmosfæren. Absolutt trykk benevnes ata og
overtrykk benevnes ato. I dykkesammenheng
regner vi én atmosfæres trykk lik ti meter
vannsøyle.
Benevnelse Enhet Definisjon

2.3.2 Hydrostatisk trykk

Trykk som oppstår på grunn av vekten av
vannet kalles hydrostatisk trykk eller vann
trykk. Vekten av vannet er kumulativ, det vil
si jo dypere man går, jo mer vann vil være
over dykkeren og desto større er vekten av
vannet. Denne vekten påvirker dykkeren fra
alle retninger samtidig og øker med 1 bar pr
ti meter. Vekten av bare ti meter vannsøyle er
med andre ord tilnærmet lik
vekten av hele luftsøylen i
atmosfæren. Av dette forstår
vi at vanntrykket øker med
en atmosfære, eller 1 bar, for
hver tiende meter vanndyp
(Figur 2.3).

Figur 2.3 Trykk i forhold til dybde
og høyde over havnivå

Trykk til dybde:

(trykk i bar - 1) × 10 = dybde i meter

Pascal

Pa

1N/m2

Bar

B

100000 N/m2
= 0,1 MPa = 100 Kpa
= 1000 mB

Eksempel:
Hvor dypt befinner du deg hvis totaltrykket
er 7 bar?

Atmosfære

Atm/
ATM

760 mm Hg
= 101,325 Kpa
= 1013,25 mB

Svar:
[7 - 1] × 10 = 60 m

Teknisk
atmosfære

At/
AT

10 m vannsøyle
= 98,067 Kpa
= 0,981 B

Tabell 2.2 Forskjellige måleenheter for trykk
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Eksempel:
Hva er det totale trykket på 40 meter?
Svar:
+ 1 = 5 bar
2.3.3 Absolutt trykk

Summen av atmosfæretrykket pluss det hydro
statiske trykket utgjør det vi kaller det ”abso
lutte trykket” eller totaltrykket. Absolutt trykk
kan uttrykkes på mange måter, for eksempel
atmosfæretrykk absolutt (ata), meter sjøvann
absolutt (msva) eller millimeter kvikksølv
absolutt (mmHga).

2.3.4 Måletrykk

Differansen mellom atmosfæretrykket og det
trykket som skal måles, kalles måletrykket. Ta
for eksempel et flaskesett. Manometeret viser
0 bar før kranen åpnes og representerer det
omgivende trykket. Sagt på en annen måte:
Når manometeret viser 0 bar ved havnivå er
det egentlige trykket 1 bar – atmosfæretrykket.
For å finne det absolutte trykket på et flaskesett
trenger man derfor bare å legge til 1 bar.
2.3.5 Deltrykk

I en gassblanding vil andelen av hver enkelt
gass i forhold til totaltrykket utgjøre denne
gassens deltrykk. Selv om det finnes spor av
mange gasser i luft, forenkler vi dette her og
sier at luft består av 20% oksygen og 80%
nitrogen – noe som utgjør en total på 100%
eller en atmosfære absolutt. Innvirkningen
av deltrykk på en dykker er forklart senere
i kapitlet.

2.4 Vann
Fysiske lover som påvirker en person på over
flaten, vil også påvirke denne personen under
vann. Når en dykker svømmer nedover, vil
vanntrykket øke.

2.4.1 Ferskvann

Vann, H2O, er hovedbestanddelen for alt
levende liv. Det er uten lukt, smak, koker ved
100 °C og fryser ved 0 °C. I sin reneste form
er vann en svak leder av elektrisitet.
2.4.2 Saltvann

Saltvann inneholder nesten alle kjente stoffer.
Natrium klorid (NaCl) eller vanlig bordsalt
er det vanligste kjemikaliet. På grunn av alle
komponentene er saltvann en god leder av
elektrisitet.

2.4.3 pH

pH-nivået i vann uttrykker nivået av syre
eller base i løsningen. pH-nivået kan variere
mellom 0 (svært surt) til 14 (svært basisk),
der verdien 7 er nøytral. pH-nivået i blodet
er med på å kontrollere åndedrettet vårt. For
mye CO2 i blodet får pH-nivået til å forandre
seg ved å gjøre blodet mer surt. En måte for
kroppen å redusere syrenivået i blodet på, er
økt ventilasjon, som reduserer CO2-nivået og
dermed reduserer syrenivået. Viktigheten av
pH i dykking er utdypet nærmere i kapitlet
om dykkemedisin.

2.5 Temperatur
Kroppstemperatur er et mål på varmen
som opprettholdes i kroppen vår. Varme
er assosiert med bevegelse av molekyler. Jo
raskere molekylene beveger seg, desto høyere
blir temperaturen. Temperatur måles enten
i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F), som er
vanlig i USA (engelsk system).
Ved regneoppgaver med temperatur må vi
konvertere temperatur til en enhet som ikke
har negative verdier. Det gjøres ved å bruke
enheten Kelvin (K). 0 Kelvin er det absolutte
nullpunkt (den laveste temperaturen som er
mulig å oppnå). 0 °C tilsvarer 273 K. Koke
punktet for vann ved havnivå er 100 °C, noe
som tilsvarer 373 K.
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For å gjøre om Celsius (°C) til Kelvin må vi
bruke følgende formel:
°C + 273 = K
For å gjøre om Fahrenheit til Celsius, bruk
følgende formel:

For å gjøre om Celsius til Fahrenheit, bruk
følgende formel:

Oppdriften er avhenging av tettheten til
væsken. Saltvann (1,026 kg/liter) har som sagt
større tetthet enn ferskvann (1,00 kg/liter).
Derfor vil oppdriften bli større i saltvann enn
i ferskvann.

°F = (9/5) × °C) + 32

Matematisk blir dette beskrevet med formelen:

°C = 5/9 × (°F - 32)

2.6 Oppdrift
(Arkimedes lov)
(Figur 2.4) Hvis vekten av et nedsenket objekt
er mindre enn vekten av den fortrengte væske
mengden, vil det flyte (positiv oppdrift). Hvis
vekten er større, vil det synke (negativ oppdrift).
Et objekt som veier det samme – eller som kan
justeres til det samme – vil verken flyte eller
synke. Det vil ha nøytral oppdrift.

der:
ρ = massetetthet (kg/l)
V = Volum (l)
m = vekt (kg)
ρsv = 1,026 kg/liter (saltvann)
ρfv = 1,000 kg/liter (ferskvann)

Figur 2.4 Arkimedes lov
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Eksempel:
Vi har en stein som på land veier 10 kg. Steinen
har et volum på seks liter.
Hvor mye veier steinen nedsenket i
a) ferskvann og b) saltvann?
a) Vi regner at vann veier 1,00 kg/liter.
Steinens vekt - Vekten av fortrengt væske
= Steinens vekt i vann
10 kg - (6 liter × 1 kg/liter) = 4 kg
b) Vi regner at vann veier 1,026 kg/liter.
Steinens vekt
- Vekten av fortrengt væske
= Steinens vekt i vann
10 kg - (6 liter × 1,026 kg/liter) = 3,84 kg
Et legeme (for eksempel en dykker) kan endre
sin oppdrift på to måter:
1. Endre vekten uten å endre volumet. Det er
det som skjer når en dykker puster luft fra
flasken. Flasken blir lettere, uten at volumet
endres. Oppdriften øker.
2. Endre volumet uten å endre vekten. En
dykker gjør dette under hele dykket bare ved å
puste. Når han puster inn, økes oppdriften, når
han puster ut, reduseres den. Dykkeren lærer
fort å korrigere små endringer i oppdriften
med å puste inn eller ut. En dykker ønsker
normalt å ha litt negativ oppdrift. For en over
flateforsynt dykker vil dette gjøre arbeidet
lettere under vann. For en SCUBA-dykker gjør
det at han uanstrengt kan svømme, forandre
dybde og å holde seg på samme dybde.
En dykker kan variere sin oppdrift på flere
måter. Ved å ta på mer vekt vil han lett synke.
Med en tørrdrakt kan han øke eller minske
mengden av luft i drakten, og dermed forandre
sin oppdrift. Forandring av volum kan føre til
en vesentlig endring av dykkerens oppdrift.
Eksempel:
En dykker veier 132 kg med alt dykkerutstyr.
Dykkeren har et volum på 130 liter. Beregn
dykkerens oppdrift i sjø.

ρsv = 1,026 kg/liter
Dykkeren fortrenger
(130 l × 1,026 kg/l) =
Dykkerens vekt på land:
Dykkerens oppdrift =
2.7

133,4 kg
132,0 kg
+ 1,4 kg

Gasser

2.7.1 Luft

Luft er en sammensetning av ulike gasser
og består i prinsippet av gasser fra samtlige
kjemiske stoffer som finnes på Jorden, selv
om det bare er noen få som er viktige for oss
mennesker. Denne sammensetningen varierer
fra sted til sted, og fra tid til tid. Således er
lufta på Sydpolen litt forskjellig fra lufta over
havene (tørr/høyt vanndampinnhold), og lufta
i en skog er litt forskjellig fra lufta på snau
fjellet (mer/mindre oksygeninnhold). Noen
av gassene skyldes menneskeskapt aktivitet,
og kalles da gjerne forurensninger. I praksis
kan en si at gassene i lufta er i fysisk og kjemisk
balanse med de nære omgivelser. I snitt er
luftas viktigste bestanddeler (for tørr luft) i
volumprosent (Tabell 2.3):
Gasstype
Oksygen
Nitrogen
Karbondioksid
Hydrogen
Ozon
Nitrogenoksider
Helium
Metan
Neon
Argon
Krypton
Xenon
Sum (tørr luft)

Symbol
O2
N2
CO2
H2
O3
NO, NO2
He
CH4
Ne
Ar
Kr
Xe

Volum%
20,945
78,076
0,043
0,00005
0,000007
0,00005
0,0005
0,0002
0,0018
0,9339
0,0001
0,000008
100,00

Tabell 2.3 Luftas bestanddeler (gjennomsnitt, tørr luft).
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Ettersom lufta normalt inneholder 0,5–1%
vanndamp, vil volumprosentandelene for
de andre gassene være noe lavere enn angitt
i tabellen, uten at deres innbyrdes forhold
endres. Gassene i pusteluften kan deles inn i
to hovedgrupper:
<< Gasser som aktivt deltar i kroppens for
brenningsprosess (aktive gasser).
<< Gasser som ikke deltar i denne (inertgasser).
Vanligvis er det kun edelgasser som er inert
gasser, grunnet sin stabile form, men nitrogen
regnes også med, grunnet sin reaksjonstreghet.
Ved blandingsgassdykking vil det være
forskjellige typer av inertgasser i bruk, for
eksempel helium og nitrogen. Små mengder
hydrogen kan også benyttes. I dykkesammen
heng regner vi vanligvis bare på to av de
gassene som luften inneholder:
Oksygen (O2) 20,95% (avrundet til 20%)
Nitrogen (N2) 78,08% (avrundet til 80%)
2.7.2 Oksygen (O2)

Oksygenet er helt nødvendig for å opprett
holde livsprosessen. Den underholder for
brenningen i kroppen og må være med i alle
typer pustegass som benyttes til dykking. Ved
én atmosfæres trykk (1 bar) i luft har vi ca
0,2 bar O2-deltrykk. Oksygenets deltrykk
i pusteluften må holdes innenfor bestemte
grenser. Ved deltrykk under ca 0,1 bar vil vi
miste bevisstheten, og ved deltrykk på over
ca 1,6 bar kan vi få akutt O2-forgiftning. Ved
deltrykk på over ca 0,5 bar kan vi få kroniske
lungeskader, dersom vi puster inn denne
gassen over lengre tid (flere timer). Oksygen
vil neppe gi årsak til trykkfallssyke, fordi
gassen deltar aktivt i vevenes forbrenning.
2.7.3 Nitrogen (N2)

Nitrogenet deltar normalt ikke i cellenes
kjemiske livsprosess. Vi kan derfor unnvære
nitrogenet og eventuelt erstatte denne med
andre typer gasser. Ved en atmosfæres trykk
i luft har vi ca 0,8 bar N2-deltrykk.
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Dersom nitrogenets deltrykk i pustegassen
overstiger ca. 3,6 bar, vil nitrogenet virke
tiltagende narkotisk på kroppen (nitrogen
narkose, dybderus). Ved luft som pustegass vil
dette trykket oppnås ved en dybde på rundt
35 meter. Virkningen opphører så snart nitro
genets deltrykk reduseres under ca 3,6 bar.
Imidlertid opptas nitrogen i kroppens vev med
økende trykk. Når så trykket faller, vil vevene
kvitte seg med nitrogenet igjen gjennom
blodet over litt tid. Dersom trykket synker
for fort, slik at vevene ikke rekker å kvitte
seg med nitrogenet raskt nok, kan nitrogenet
skilles ut som gassbobler, som gir årsak til
trykkfallssyke. Nitrogenoverskudd i kroppens
vev er primærårsaken til trykkfallssyke.
2.7.4 Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid finnes naturlig i små mengder
i fri luft. Den er et avfallsprodukt ved for
brenningen i kroppen og er også den gassen
som i hovedsak styrer åndedrettet vårt. For
mye CO2 i pustegassen kan utgjøre en stor
fare ved dykking. Gassen kan forårsake øket
pustetrang, hodepine, svette, kvelningsfor
nemmelser og panikk. Større mengder CO2 i
pustegassen kan medføre bevissthetstap uten
forvarsel. CO2 regnes som biologisk ”aktiv”
siden den påvirker pH-nivået i blodet. For
dykkere som bruker lukkede eller halvlukkede
pusteapparater (rebreathere) er det svært
viktig å få fjernet CO2 fra pustegassen.
2.7.5 Karbonmonoksid (CO)

Målbare mengder av karbonmonoksid skal
ikke forekomme i pusteluft, men kan komme
inn i flaskene av følgende årsaker:
<< Gjennom kompressorens luftinntak (eksos,
røyk eller forurensning)
<< Genereres i selve kompressoren ved at
smøreoljen forbrennes. Dette kan skje
dersom kompressoren er dårlig vedlike
holdt, eller det benyttes feil smøreolje.
Karbonmonoksid binder seg til blodet ca 300
ganger sterkere enn oksygen, og kan derfor
fortrenge oksygenet fra blodet. Virkningen
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blir omtrent den samme som ved for lavt
oksygeninnhold i pustelufta, det vil si hode
pine og øresus, sløvhetstilstand, ev. plutselig
besvimelse.
2.7.6 Helium (He)

Helium er en edelgass, og har vesentlig lavere
atomvekt enn nitrogen, det vil si egenvekta er
mindre. Den brukes som erstatning for nitrogen
ved dykking til store dyp, ettersom den ikke
gir dybderus på samme måte som nitrogen.
Hensikten ved å bruke helium i pustegassen er
derfor å redusere særlig nitrogenets deltrykk.
Imidlertid er oppløseligheten av helium i
kroppens vev høyere enn for nitrogen, slik
at faren for trykkfallssyke øker. Således må
spesielle tabeller benyttes ved dykking med
helium i pustegassen. En annen ulempe med
helium er at den gir en svært forvrengt stemme,
og den kan gi nerveforstyrrelser på store dyp:
Høytrykks-nervesyndromet – HTNS (High
pressure nervous syndrome – HPNS).
Helium har ca fem ganger høyere varme
ledningsevne enn luft. Dette fører ofte til at

heliumblandinger føles kaldere å puste, men
man mister ikke mer varme. Helium varmes
opp i øvre del av luftrøret hvor det kan føles,
mens vanlig luft varmes i lungene som er mer
ufølsomme for varmetap. Det totale varme
tapet avhenger ikke hvor varmen er tatt fra.
Luft har faktisk høyere varmekapasitet enn
helium, noe som fører til at energikostnaden
av å varme en gitt mengde luft er høyere.
Hvilken som helst gass som pustes inn,
varmes til kjernetemperatur før den pustes
ut. Spørsmålet er derfor ikke ”hvor godt leder
gassen varme?” men heller ” hva er kostnaden
ved å varme den?”. Siden alle gasser med høy
tetthet har en høy varmekapasitet, må den
forvarmes ved dypdykking.
2.7.7 Vanndamp (H2O)

Den største variasjon i vanlig luft skyldes
innholdet av vanndamp, som kan variere
fra nesten 0 til 4–5% avhengig av værtype
og temperatur. Vanndampmengden i lufta
oppgis vanligvis på en av to måter:
<< Relativ fuktighet (RH = relative humidity),
som er forholdet, i prosent, mellom
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det faktiske vanndampinnhold og den
mengden lufta maksimalt kan inneholde
ved angjeldende temperatur (metnings
trykket). Ved 100% relativ fuktighet (RH
= 100) er lufta mettet med vanndamp.
<< Duggpunktet (DP = Dew Point), som er
den temperatur der lufta med et bestemt
vanninnhold når metningspunktet. Der
som lufta ikke er mettet med vanndamp
vil duggpunktet ligge under omgivelses
temperaturen.
Den faktiske mengden vanndamp mettet luft
inneholder, øker med temperaturen. Således
kan lufta være ganske ”tørr” (inneholde lite
vanndamp) en kald vinterdag, til tross for at
RH = 100. Både duggpunkt og relativ fuktighet
øker dersom lufta kompremeres, fordi vann
dampens tetthet stiger.
Duggpunktet er uavhengig av temperaturen,
mens relativ fuktighet synker med stigende
temperatur. Varm luft kan holde på mer vann
enn kald luft. Dette kan gi kondens dersom
temperaturen faller. Ettersom vann er en
naturlig bestanddel av kroppen vår, vil vann
damp verken gi symptomer på trykkfallssyke
eller forgiftning.

Når en dykker beveger seg opp og ned i
vannet, vil trykkforandringer påvirke både
utstyr og dykker. En dykker trenger derfor en
grunnleggende forståelse av gasslovene.
2.8.1 Boyle-Mariottes lov –
loven om trykk og volum

Ved dykking vil en rekke luftrom påvirkes
hos dykkeren, for eksempel kroppens lunger
og bihuler eller luftrom tilknyttet utstyret
(maske, drakt). Disse påvirkes av vanntrykket,
og under nedstigning må dykkeren utligne
trykket i ører og bihuler. I tillegg må han blåse
luft i maske og drakt for å få utlignet trykket.
Under oppstigning vil luften utvide seg, og
dykkeren må slippe ut overskytende luft.

Det vil si: Hvis trykket øker, minker volumet,
og omvendt (Figur 2.5).

Dykkermasken blir ofte duggete på grunn av
fuktigheten i den utåndede luften, eller på
grunn av fordampning (svetting) gjennom
huden i ansiktet. Man kan forhindre eller
begrense dugging i masken ved å smøre inn
maskeglasset med spytt eller tannpasta. Utpust
gjennom munnen istedenfor gjennom nesen
vil også hjelpe.
2.8 Gasslover
Gasser påvirker hverandre gjennom tre for
skjellige faktorer: trykk, volum og temperatur.
Forandringer i en av disse faktorene vil føre
til forandringer i de andre. Dette gjelder både
for en enkelt gass og for gassblandinger. For
holdet mellom disse faktorene er beskrevet i
gasslovene.
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Figur 2.5 Sammenhengen mellom trykk og volum
illustrert med en nedsenket ballong i vann

20

Eksempel:
Lungevolumet hos menn er ca. fem liter. En
dykker foretar en oppstigning fra 20 meter
uten å puste ut. Hvilket lungevolum vil denne
da ha på overflaten?

Matematisk kan dette uttrykkes slik:

Der:
P = trykk (bar)
V = volum (liter)
k = konstant

Svar:
P1 =
V1 =
P2 =
V2 =

Som arbeidsformel benytter vi heller:

V2 =

3 bar
5 liter
1 bar
x

Lungene kan ikke få et volum på 15 liter, så
dette vil føre til lungebrist (Figur 2.6).
Der:
P1 = trykk før det har skjedd
	  forandring
V1 = volum før det har skjedd
	  forandring
P2 = trykk etter at det har skjedd
	  forandring
V2 = volum etter at det har skjedd
	  forandring

en
en

Eksempel:
Anta at lungene tåler en utvidelse på maks.
10% før de brister. Hva er da grunneste dyp
man kan risikere lungebrist fra? Vi regner med
et lungevolum på seks liter.

en
en

Eksempel:
En løfteballong har et volum på tre liter. Den
trekkes ned til 20 meter. Hvilket volum har
ballongen da?
Svar:
P1 =
V1 =
P2 =
V2 =

1 bar (overflaten)
3 liter
3 bar (20 m)
x

V2 =

=

Vi ser at trykket tredobles og volumet reduseres
til en tredjedel
Figur 2.6 Forholdet mellom trykk og volum illustrert
ved en dykker som ikke puster ut under oppstigning.
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Svar:
P1 =
V1 =
P2 =
V2 =

x
6 liter
1 bar
6 liter + 10% = 6,6 liter

P1=

=

= 1m

Relativ volumforandring

I følge Boyle-Mariottes lov vil volumet halveres
fra overflaten (1 bar) og ned til ti meter (2 bar).
For at dette volumet igjen skal halveres må
dybden økes til 30 meter. I det første tilfellet
halveres volumet i løpet av ti meter, i det andre
halveres volumet i løpet av 20 meter. Det vil
si at trykket øker jevnt med økende dybde,
mens den relative volumforandringen vil
avta gradvis med økende dybde. Hvis man
for eksempel fyller en ballong med luft på
30 meter og slipper den til overflaten, vil
volumet dobles første gang fra 30 til ti meter
og dobles andre gang fra ti meter til overflaten.
Bytter man ballongen ut med lungene våre
forstår man at faren for lungebrist blir større
på grunne dyp sammenliknet med større dyp.
Man må dessuten utligne trykket i ører og
bihuler oftere i begynnelsen av nedstigningen
i forhold til når man kommer dypere.
2.8.2 Charles’ / Gay-Lussacs lov

Temperaturen har effekt både på trykket og
volumet i en gass (Figur 2.7). Det er viktig å vite
effekten av temperaturen siden temperaturen
på ulike dybder er forskjellig fra overflaten.

Figur 2.7 Trykket avtar når temperaturen avtar

Forklaringen er som følger. I en lukket gass
blanding vil antall molekyler være konstant.
Molekylene fordeler seg rundt i gassen. Der
som volumet av gassblandingen minker til det
halve, vil det fremdeles være det samme antall
molekyler til stede. De må imidlertid nøye seg
med halvparten av volumet. Massen vil også
bli den samme, men tettheten vil bli dobbelt
så stor. Den økede tettheten vil innebære at
gassens kinematiske viskositet, det vil si luftas
”seighet” vil øke, jo større trykket er. Som følge
av dette blir en pustegass tyngre å puste i jo
dypere vi dykker.
Som følge av at pustegassens tetthet øker med
trykket, vil pustearbeidet og dermed faren for
overanstrengelse og derav medfølgende CO2opphopning øke med dybden. Vi må derfor
stille strenge krav til gjennomstrømnings
kapasitet og pustemotstand på pusteutstyret
(kran, førstetrinn og andretrinn, samt slanger
og koblinger), samt være nøye med puste
teknikken.
Eksempel:
Charles lov – Volumforandring.
For å illustrere Charles lov kan vi ta for
oss en ballong som er fylt med ti liter luft
på overflaten (temperaturen 20 °C). Denne
trekkes ned på ti meter der temperaturen er
5 °C. Hva er volumet på ti meter dyp?
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Svar:
Fra Boyle-Mariottes lov vet vi at volumet blir
halvert når trykket dobles. Det vil si at volumet
på ti meter vil være fem liter. En ytterligere
reduksjon i volumet på grunn av temperatur
kan forklares slik:

V1
T1
T2
V2

=
=
=
=

Volum på 10 m = 5 l
20 °C + 273K = 293K
5 °C + 273K = 278K
Ukjent

V2 =
V2 = 4,74 l
Eksempel:
Gay-Lussacs lov – Trykkforandring
Et flaskesett inneholder 200 bar ved 10 °C. Det
blir stående i solen på en varm sommerdag.
Hva vil trykket være hvis temperaturen øker
til 40 °C.

P1
T1
T2
P2

=
=
=
=

200 bar
10 °C + 273K = 283K
40 °C + 273K = 313K
Ukjent

P2 =
V2 =
V2 = 221 bar

Vær oppmerksom på at et flaskesett ikke
er fleksibelt. Etter hvert som den kinetiske
energien (bevegelsesenergi) øker med tempe
raturen vil molekylene bevege seg raskere. De
vil treffe veggene i flaskesettet oftere og oftere.
Trykket vil altså øket med temperaturen.
Ved høyt nok trykk kan flaskesettet til slutt
eksplodere. For å unngå dette (for eksempel
ved en brann) er Sjøforsvarets flaskesett (Inter
spiro) utstyrt med et sikkerhetsblikk som øde
legges ved et bestemt trykk (ca 450 bar) og
slipper ut luften av flaskesettet.
I en lukket gassmengde vil som sagt temp
eraturen innvirke på trykket, slik at trykket
øker/faller etter som temperaturen øker/faller.
Trykkendringen er lik for alle ideelle gasser
(med en ideell gass menes en gass som følger
tilstandsligningen nedenfor for alle trykk og
temperaturendringer. De fleste gasser kan
regnes som ideelle dersom endringene skjer
over et lite område. Dersom gassen utsettes
for større endringer i trykk/temperatur, vil
den normalt vise større eller mindre grad av
ulinearitet, det vil si tilstandsligningen kan
ikke brukes direkte).

Tilstandsligningen

Trykk ganger volum delt på temperatur i én
tilstand er lik trykk ganger volum delt på
temperatur i en annen tilstand. Dette kan
matematisk uttrykkes slik:

Der:
P =
V =
n =
T =
R =

trykk
volum
antall molekyler
temperatur
den universelle gass konstant

Denne kalles også for den ideelle gassligningen
og kan forenkles slik:

Håndbok for Dykking – SUP13(B)
23

49

Der:
P1 = trykk før det har skjedd forandring.
V1 = volum før det har skjedd
	  forandring.
T1 = temperaturen før det har skjedd
	  forandring.
P2 = trykk etter at det har skjedd
	  forandring
V2 = volum etter at det har skjedd
forandring.
T2 = temperatur etter at det har skjedd
	  forandring.
Eller:

Eksempel:
Vi har et flaskesett på 15 liter, fylt til 200 bar, ved
20 °C. Hva blir trykket dersom temperaturen
i lufta på flaskesettet faller til 10 °C?
Pl = 200 bar
V1 = 15 liter
T1 = (273 + 20 °C) = 293K
V2 = 15 liter
T2 = (273 + 10 °C) = 283K
P2 = ?
=
P2=

=

Når vi fyller flaskene, blir de varme. Dette
skyldes en virkning som kalles adiabatisk
oppvarming. En del av den energi som skal
til for å kompremere lufta går over til varme,
og gjør at trykket stiger mer enn det BoyleMariottes lov skulle tilsi for kompremering
av en gitt luftmengde. Denne varmemengden
må ledes bort ved at flaskene kjøles. Trykket
vil da synke i henhold til tilstandsligningen
ovenfor. Denne virkningen er viktig å
være oppmerksom på ved fylling av flasker.
Kompressorens sikkerhetsventil slår ut på et
bestemt trykk. Når temperaturen i flaskene
faller på grunn av vanntemperaturen, vil
trykket synke tilsvarende. På en kald vinter
dag kan trykket synke så mye som 20% etter
fylling. Normalt vil man ”toppe” flaskene
(etterfylle dem) under slike forhold. Videre
må man være oppmerksom på faren ved å
oppbevare flaskesett med fullt arbeidstrykk i
bagasjerommet på bilen en varm sommerdag.
Det motsatte skjer når man tapper luft
av flasken. Temperaturen i flasken vil da
synke inntil varme blir tilført utenfra og
temperaturen igjen stabiliserer seg. Ved hurtig
tømming av en dykkeflaske kan temperaturen
bli så lav inne i flasken at ev. fuktighet kan av
settes som kondens og gi årsak til korrosjon.
Tømming av flasken skal derfor fortrinnsvis
skje langsomt. Den hurtige trykkreduksjonen
i ventilen gir et kraftig temperaturfall i puste
luften. Dette kan forårsake frysing av ventilen
på en kald vinterdag, dersom man ikke tar
passende forholdsregler.
Det er for øvrig viktig å være klar over krav til
merking av sted hvor flaskesett oppbevares – i
tilfelle brann. Det skal ifølge brannforskriftene
merkes med rødt trekantet skilt der brennbar
gass under trykk oppbevares, og med grønt
trekantet skilt hvor ikke-brennbar gass under
trykk oppbevares.

Det vil si P2 = 193,17 bar
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2.8.3 Kompressibilitetsfaktoren

Kompressibilitetsfaktoren er et mål for gassens
evne til å kompremeres, og forteller oss hvor
stort trykk vi må øve på gassen for å presse
sammen en viss mengde.
Når man har regneoppgaver med gasser, er
det vanlig å betrakte gassene som ideelle, det
vil si at dersom man dobler flasketrykket
så vil dykkeren ha dobbelt så mye gass til
gjengelig. Det viser seg imidlertid at de fleste
gasser ikke følger denne forutsetningen, og
dermed gir feil resultat i forhold til hvor mye
gass man faktisk har. Dette avviket kalles
kompressibilitetsfaktoren, og er et mål på
gassens sammenpressbarhet.
Figur 2.8 viser det frie volumet (ved standard
trykk og temperatur) av ulike gasser I forhold
til fylletrykket. Den prikkete linjen viser den
”ideelle” gassen/gassblandingen.
Gassene som ligger over denne linjen, kan
lagre en større mengde gass enn den ideelle
gassligningen predikerer. Gasser som ligger
under linjen kan derimot lagre mindre gass.
<< Rent oksygen gir en større mengde gass enn
forutsatt for trykk opp til 340 bar.
<<Vanlig luft gir en større mengde gass enn
beregnet opp til 240 bar – over dette vil
mindre gass være tilgjengelig. Ved 350 bar
må man regne ca 15% reduksjon i volum.
<< En oksygen/helium blanding gir et mindre
volum av gass enn beregnet med den ideelle
gassligningen uansett trykk.
Kompressibilitetsfaktoren er en funksjon
av trykk og temperatur, og kan for enkelte
gasser være meget ulineær. For alle gasser vil
vi imidlertid før eller siden nå et tak hvor vi
ikke klarer å minske volumet av en bestemt
gassmengde mer, uansett hvor mye vi øker
trykket. Gassen har gått over til å oppføre seg
som en væske. Vi kan sammenligne gassen
med en spiralfjær (med lineær fjærkraft).
Vi holder endene på fjæren i hver hånd, og

Figur 2.8 Forholdet mellom trykk og volum for luft,
oksygen og heliox i forhold til en “ideell” gass.

presser sammen til fjæren så vidt begynner
å kompremeres. Deretter dobler vi trykket,
og fjæren vil da innta halvparten av sin opp
rinnelige lengde. Hvis vi igjen dobler trykket
vil vi igjen halvere lengden. Slik kan vi holde
på til alle spiralene i fjæren ligger tett inntil
hverandre og det ikke er mulig å kompremere
den mer, uansett hvor hardt vi trykker.
Hvis en gass er av en slik art at volumet halveres
når trykket dobles (følger Boyles/Mariottes
lov, det vil si kompremering ved konstant
temperatur), sier vi at den er lineær eller
ideell, det vil si den har en kompressibilitets
faktor lik 1. Dersom trykket øker mer
enn det Boyle-Mariottes lov skulle tilsi vil
kompressibilitetsfaktoren være mindre enn
1, og gassen oppfører seg ikke lenger lineært.
Kompressibilitetsfaktoren kan aldri bli større
enn 1. For luft vil kompressibilitetsfaktoren
være tilnærmet lik 1 til ca. 200 bar for der
etter å avta merkbart med økende trykk.
Dette betyr at kompremering av luft fra 200
til 300 bar bare vil fylle flasken med ca 75%
av den luftmengde vi kunne forvente. For et
flaskesett på 300 bar vil dette utgjøre ca. 10%
av den totale luftmengde som ville vært på
flaskesettet hvis faktoren hele tiden hadde
vært lik 1. Dersom en dykker med 300 bars
flaskesett må en være oppmerksom på at de
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første 100 bar (fra 300 bar til 200 bar) gir ca
25% mindre luft per bar enn de neste 200.
Eksempel:
Du har et flaskesett på 2 × 10 liter fylt til
200 bar. Hvor mange normalliter vil dette ut
gjøre?
Svar:
P1 =
P2 =
V2 =
V1 =

Pl + P2 + P3 +.... + Pn = Ptot

1 bar
200 bar
20 l
x
= 4000 l

V1 =

Vi sier at flasken inneholder 4000 liter ”fri luft”
(normalliter)
Eksempel:
Et 2 × 6 liters flaskesett fylles til 300 bar. Hvor
mange normalliter vil dette utgjøre?
Svar:
P1 =
P2 =
V1 =
V2 =

1 bar
200 bar + [(75/100) × 100 bar]
x
12 l

V1 =

Arbeidsformel:

= 3300 l

Dette vil utgjøre 3300 normalliter (”fri luft”).
2.9 Daltons Lov –
loven om deltrykk
Kroppen vår har et bredt spekter av reaksjoner
på gasser eller gassblandinger under ulike
forhold eller trykk. Daltons lov brukes til å
beregne forandringer i deltrykk (partialtrykk)
mellom den gassen vi puster på overflaten og
den vi puster under trykk.

der:
px = Deltrykk til en gass i en blanding
V% = Volumprosent gass i blandingen
P = Totaltrykket
Enhver gassblanding, for eksempel luft, følger
Daltons lov, det vil si at delgassenes volum til
sammen utgjør hele gassblandingens volum.
Videre har denne gassblandingen et totaltrykk
som er lik summen av enkeltgassenes trykk
(Figur 2.9).

Spesialtilfelle

Hvis trykket i en lukket gassblanding øker,
forandres verken delgassenes mengde eller
prosentvise andel, men delgassenes deltrykk
øker proporsjonalt med totaltrykket.
Dersom vi tilsetter en gitt gassmengde til
en gass i et lukket volum, stiger totaltrykket
tilsvarende den gassmengden vi tilsetter, uten
at deltrykket i den opprinnelige gassen stiger
(under forutsetning at man bruker forskjellige
gasser). Dette har stor betydning ved frem
stilling av teknisk pustegass (nitrox).
Vi har tidligere sagt at luft består av 20%
oksygen og 80% nitrogen. Ved havoverflaten
har vi 1 bar, deltrykket til oksygen blir da:
0,2 × 1 bar = 0,2 bar.
Dette skrives som pO2 = 0,2 bar
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Figur 2.9 Daltons lov: Summen av de enkelte gassers deltrykk er lik totaltrykket

Eksempel:
Finn deltrykket til nitrogen i en luftblanding
på 30 meters dyp?
Svar:
pN2 = 0,8 × 4 bar = 3,2 bar
Hvis vi i tillegg regner ut deltrykket for O2,
kan vi se om dette stemmer med formelen.
pO2 = 0,2 × 4 bar = 0,8 bar
Totaltrykk: pO2 + pN2 = 0,8 + 3,2 = 4,0 bar
Vi ser da at summen av de enkelte gassers
trykk er lik totaltrykket.
Dersom vi ønsker å finne det dyp der
oksygenets partialtrykk er lik 1,7 bar i en luft
blanding, får vi følgende:

Ved blandingsgassdykking brukes deltrykks(partialtrykks-) formelen til å finne ut hvor
stor volumprosent man ønsker å ha av de for
skjellige gassene i pustegassblandingen. Dette
for å ha et gunstig fysiologisk utgangspunkt og/
eller ikke overskride de medisinske grensene
for de forskjellige gassene. Dette står detaljert
forklart i avsnittet om blandingsgassteori.

Konsekvens av Daltons Lov

De fleste gasser vil være giftige eller gi
problemer dersom gassens deltrykk stiger
over bestemte verdier. Dette bestemmer
hvor dypt man kan dykke med en bestemt
pustegassblanding (for eksempel luft), og
hvordan man eventuelt skal blande gassen
for å begrense problemene som kan forårsakes
av en eller flere av delgassene.

1,7 bar =
P=

= 8,5 bar

Dette representerer en dybde på 75 meter. På
75 meter vil altså oksygenets partialtrykk i
denne pustegassen være 1,7 bar, og gi fare for
akutt oksygenforgiftning.
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2.10 Henrys lov – loven
om oppløselighet av 
gasser i væske

Matematisk kan Henrys lov forklares slik:

der:
VG:
VL:
α:
p1:

Volum av oppløst gass
Volum av væsken
Løselighetskoeffisienten (fra tabell)
Partialtrykk til gassen over væsken

Den mengde gass som er oppløst i en væske
avhenger av fire faktorer:
<< Gassens trykk over væsken
<<Tiden trykket har virket over
<<Temperaturen
<< Gassens oppløselighetskonstant for den
gjeldende væsken
Oppløseligheten av gassen tar tid og vi sier at
væsken mettes med gass. På samme måte tar
det tid før gassen forsvinner fra væsken når
trykket reduseres. Vi sier at væsken er over
mettet når væsken inneholder mer oppløst
gass enn deltrykket av gassen over væsken
skulle tilsi. Overmetningen frigjøres ved hurtig
trykkreduksjon, risting eller oppvarming.
Det er to måter å øke trykket i en beholder:
<< Øke temperaturen
<< Fylle mer gass på beholderen
Når vi øker gassmengden vil også antall
molekyler øke.
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Hvis denne gassen ligger over en væske vil
dette føre til at det blir presset flere molekyler
ned i væsken. Når en reduserer trykket over
væsken vil dette føre til at molekylene vil gå fra
væsken og over til gassen. Som et eksempel på
dette kan vi bruke en brusflaske.
Det som i dagligtalen omtales
som kullsyre er karbondioksid
(CO2). Denne gassen ligger med
et visst trykk under korken,
slik at CO2 blir presset ned
i væsken. Dette medfører
likevekt mellom antall mole
kyler i væsken og i gassen
over væsken. Når man så
åpner brusflasken, reduseres
trykket over væsken, og gass
vil strømme ut fra væsken.
Gassen frigjøres som bobler
(Figur 2.10).
Figur 2.10 Frigjøring av gass i væske
illustrert med en brusflaske

2.10.1 Metning

En stor prosentandel av kroppen består av
vann. Når en gass kommer i kontakt med
væske vil en viss andel av gassen oppløses i
væsken til likevekt er nådd. Gass kan løses i
vann og fett i kroppen siden dette utgjør en
stor del av kroppsmassen. Jo dypere man går,
desto høyere blir trykket på gassen som pustes
inn. Dermed vil mer gass løses i kroppens
vev. Gasser vil løses ulikt i hurtige og lang
somme vev i kroppen. Denne prosessen kalles
metning. Noen gasser er mer løselige enn
andre, og noen væsker er bedre løsemidler enn
andre. Nitrogen, for eksempel, er fem ganger
mer løselig i fett enn i vann. Dette, i tillegg til
forskjeller i blodforsyning til de ulike vev, har
ført til at vevene er gitt ulike halvmetnings
tider (5-minuttsvev, 10-minuttsvev, 20-, 40-,
75-, osv). Dette danner grunnlaget for dykke
tabellene.
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Figur 2.11 Når trykket i en gass i en væske endrer seg, vil også løseligheten av gassen
endre seg i takt med denne trykkendringen til det innstilles likevekt

Etter en viss tid vil alle vevene i kroppen full
mettes. Dette skjer for eksempel med arbeids
dykkere som driver metningsdykking. Disse
kan oppholde seg under trykk i flere uker, og
må derfor ha en svært langsom dekompresjon.
Ved dykking i Forsvaret er det normalt de
hurtige vevene som fullmettes, og disse
vevene avmettes også nokså raskt. For å unngå
problemer med dette er det utviklet dykke
tabeller som regulerer tiden vi kan være på et
gitt dyp og for gjentatte dykk. Ved oppstigning
må vi gå langsomt opp (10 m/min) for å skille
ut overskudd av nitrogen. Dersom vi blir for
lenge nede på et gitt dyp, opptar kroppen mer
nitrogen enn den klarer å skille ut. Da må vi
foreta dekompresjonsstopp, det vil si stopp på
grunne dybder (normalt tre–seks meter) for
å skille ut overskudd av nitrogen.
Vi vil dessuten opparbeide et overskudd av
nitrogen i kroppen etter et dykk. Dette fører
til at vi i bare begrenset omfang kan dykke
gjentatte ganger etter hverandre. Ved brudd
på tabellgrensene vil ikke nok nitrogen skilles
ut av kroppen, og vi kan få trykkfallssyke.
I nyere tid er det dessuten utviklet dykke
computere, som er regnemaskiner basert på de
samme tabellene. En mikroprosessor beregner
nøyaktige tabellverdier som dykkeren må for
holde seg til. En dykkecomputer må således
brukes med samme aktsomhet som en vanlig

tabell (for eksempel ta hensyn til dykkeprofil,
kulde, alder, etc.). Dykkecomputere er svært
vanlig i forbindelse med sportsdykking og
teknisk dykking, men er i dag også i bruk
av noen nasjoner i forbindelse med militær
dykking.
2.11 Luftforbruk
Vi har lært at et 2 × 10 liters flaskesett fylt til
200 bar inneholder ca 4000 liter. ”fri luft”.
Ut fra dette kan en si at:

Der:
P = Flasketrykket (bar)
V = Flaskevolumet (l)
Dette gjelder for flasketrykk opp til 200 bar.
Ved trykk høyere enn dette må man som sagt
ta hensyn til kompressibilitetsfaktoren. Luft
forbruk avhenger av situasjonen, og varierer
fra person til person. Generelt kan man bruke
følgende verdier:
Menneske i fullstendig hvile: ca 8–10 l/min
Utrenet elev i sjøen: ca 50–80 l/min
Trenet elev i sjøen: ca 30–45 l/min
Rutinert apparatdykker: ca 15–20 l/min
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De viktigste faktorene som bestemmer luft
forbruket er:
<<Aktivitet
<< Dybde
<<Tid
<<Vanntemperatur
<< Fysisk form
<< Individuelle fysiologiske faktorer
<< Dagsform
<< Stress/psykisk balanse
Luftforbruket øker proporsjonalt med det om
givende vanntrykk. Det vil si at 20 l/min på
30 meter dyp tilsvarer 80 l/min på overflaten
fordi totaltrykket på 30 meter er fire ganger
større enn på overflaten.

Beregning av luftforbruk

Ved beregning av luftforbruk bruker vi
følgende formel:

du kommer til overflaten har du 50 bar igjen
på flaskesettet ditt. Regn ut luftforbruket ditt.
Svar:
P1: 280 bar
P2: 50 bar
12 l, t = 35 min + 2 min
V:
(oppstigning),
:
PTot 3 bar
Ser vi bort fra kompressibilitetsfaktoren får vi:
(280 - 50) × 12 = 2760

Hvis vi også tar hensyn til kompressibilitets
faktoren får vi:
[(200-50) + {(280-200) × 0,75}] × 12 = 2520

Beregning av dykketid:

Hvis vi vil vite hvor mye luft vi bruker på en
gitt dybde, må vi i tillegg ta hensyn til dybden
(Ptot). Vi får:

P1:
P2:
V:
t:
PTot:

Flasketrykk før dykket (bar)
Flasketrykket etter dykket (bar)
Flaskevolum (l)
Dykketid (min)
Totaltrykk på gjennomsnittlig dybde
(bar)

Eksempel:
Du har et 2 × 6 liters apparat fylt til 280 bar. Du
dykker til 20 meter med bunntid 35 min. Når

Hvis man snur litt på forrige formel kan vi
finne ut omtrentlig hvor lang tid vi har til
rådighet på en planlagt gjennomsnittlig dybde.
Dette forutsetter at vi kjenner til omtrent hvor
mye luft vi bruker basert på egne erfaringer.

P1:
PR:
V:
LF:
PTot:

Flasketrykk før dykket (bar)
Reserveluft (bar)*
Flaskevolum (l)
Luftforbruk (l/min)
Totaltrykk på snittdybde (bar)

* Reserveluft: Det trykket reserveluftmekanismen
holder tilbake (vanligvis ca 40 bar på 326-apparatet)
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Eksempel:
Du skal dykke til 30 meter med et 2 × 6 liters
apparat fylt til 300 bar. Reserven slår inn ved
40 bar. Du har beregnet at du har et luftforbruk
på 25 l/min. Hvor lenge kan du være nede på
denne dybden?
Svar:
P1:
P2:
V:
PTot:
LF:
t:

300 bar
40 bar
12 l
4 bar
25 l/min
x

[(200-40) + {(300-200) × 0,75}] × 12= 2820 l
≈ 28 min
I tillegg må man ta høyde for dekompresjons
stopp og oppstigningstid.
2.12 Lys i vann
2.12.1 Lysbrytning – refleksjon

Når lyset treffer vannflaten blir mye reflektert,
og bare en liten del av lysstrålene trenger ned
i vannet. Når en lysstråle går fra ett medium
til et annet med større brytningsindeks, for
eksempel fra luft til vann, der vannet har
større brytningsindeks enn luft, vil lyset brytes
mot innfallsloddet. Referert til Figur 2.12 vil
vinkelen β (i vann) være mindre enn vinkelen
< α (i luft).
Ettersom vannspeilet er vannrett, vil innfalls
loddet her være loddrett. En lysstråle vil altså
ha en brattere vinkel under vann enn over.
For en observatør på land vil fenomenet gi
inntrykk av det motsatte, for han er vant til
at lyset beveger seg i rett linje. Lysbrytningen
vil gi inntrykk av at en gjenstand ”løftes” opp
under vann.
En dykker som befinner seg like under over
flaten, og ser på skrå oppover, vil observere at
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Figur 2.12 Lysbrytning mellom lys og vann

ved en viss vinkel (49° på vannflaten) brytes
lyset slik at det er som å se et speil. Det er lyset
som reflekteres tilbake. Dette fenomenet kalles
for totalrefleksjon.
Når man bruker dykkermaske, vil lyset gå fra
vann til luft, og dermed brytes fra innfalls
loddet, som står vinkelrett på glassflaten.
Dykkeren vil dermed oppleve at ting ser større
ut, og virker nærmere enn de i virkeligheten er.
Dette kan virke forvirrende, da det er vanskelig
å bestemme avstanden til, eller størrelse på,
et objekt.
I tillegg vil det område man kan se gjennom
maska med (synsvinkelen) innsnevre seg
under vann. Dette gjør at synsvinkelen under
vann blir mindre enn den man har gjennom
maska på land. Den “kjempestore” krabben
du fanget er ikke så stor når du kommer opp
og viser den til de andre. Forholdet mellom
virkelig avstand og tilsynelatende avstand, og
mellom størrelser vil være 4:3, som tilsvarer
forholdet mellom brytningsindeksene i luft
og i vann (Figur 2.13).
Eksempel:
En gjenstand som ligger fire meter unna vil
se ut som om den har en avstand på tre meter.
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Forholdet mellom virkelig størrelse og synlig
størrelse vil være 3:4.
For å øke synsvinkelen under vann er mange
masker utstyrt med sideglass, som er plassert
på siden av maska og i en vinkel med hoved
glasset. Selv om dette gir en form for ”dobbelt
syn”, som for enkelte kan virke sjenerende, gir
denne type maske godt utsyn til siden. Man
ser også lett bakover, uten å måtte snu seg.
2.12.2 Farger i vann

Figur 2.13 En fisk under vann vil se større og
nærmere ut enn i virkeligheten på grunn av lysbrytning
mellom luft og vann gjennom maskeglasset.

Det er som nevnt bare noen av solstrålene
som trenger ned i vannet. Dersom det er
mye bølger på overflaten, eller sola står lavt
på himmelen, vil enda mindre lys trenge
igjennom. Jo dypere man går, dess mørkere
blir det. På 15 meters dyp er lyset i våre far
vann bare ca. en åttendedel av hva det er
på overflaten. Under gode forhold kan det
fremdeles være litt lys igjen på 70–90 meters
dyp. På ca. 300 meter er det konstant mørkt.
Grunnene til at lyset blir svakere er mange.
Mye av lyset reflekteres i overflaten. Plankton
og forurensning reflekterer og sprer lyset nede
i vannet. Ferskvann har en mye større evne til

Figur 2.14 Fargespekteret under vann.
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og absorbere lys enn sjøvann. Gode lysforhold
er vanskelig å få, selv ved bruk av lykt.

Fargespekteret

Hvitt lys består av alle farger: Rødt, orange,
gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Disse
fargene kalles for Newtons sju farger.
Når lyset trenger ned i vannet, vil fargene
filtreres bort forskjellig. I våre farvann for
svinner fargene som forklart i Figur 2.14.
Dette medfører at dypere enn ca. ti meter for
svinner all rødfargen. Videre nedover vil alt
vi ser virke blått, for deretter å gå over i grønt.
Tilstrekkelig dypt vil alt fortone seg grått. Skal
vi ha fram igjen fargene må vi ha med kunstig
lys. Bruk av lykt, selv midt på dagen, på dybder
dypere enn ti meter vil gi en fin opplevelse. Det
er utrolig hvor mange fine farger det egentlig er,
selv om det ser grønt og trist ut. Ønsker man å
fotografere, bør blitz brukes selv på moderate
dyp. I sterkt forurenset vann blir fiolett, rødt
og blått absorbert raskt, mens det gule lyset
trenger lengst ned. I meget klart vann (for
eksempel Middelhavet og Rødehavet) blir rødt,
orange og gult filtrert bort først, mens fiolett,
indigo og blått trenger lengst ned.

2.13 Lyd i vann
I luft har lyden en hastighet på ca 343 m/sek
som tilsvarer 1235 km/t. I vann er lydhastig
heten ca. 1531 m/sek som tilsvarer 5512 km/t.
Lyd i vann beveger seg altså 4,5 ganger raskere
enn i luft (Figur 2.15).
I tillegg svekker lyden seg mindre i vann enn
i luft. Dette betyr at lyd (særlig de lave fre
kvensene) kan bevege seg over store avstander
under vann. De høye frekvensene svekkes
imidlertid mye raskere, slik at den hvinende
lyden fra en båt med påhengsmotor ofte ikke
høres før den er like ved eller rett over. Det kan
være meget vanskelig eller umulig å retnings
bestemme lyd under vann. Dette skyldes at
det menneskelige hørselssystem (ørene og
hørselsapparatet) er laget for å oppfatte lyd på
land. Som følge av ørets fasong og plassering
på hodet vil de to ørene normalt oppfatte litt
forskjellig lydbilder, avhengig av hvordan
hodet er plassert i forhold til lydkilden. Over
millioner av år har den menneskelige hjerne
lært seg til å tolke denne lille forskjellen. Under
vann er mennesket uvant med å tolke lyder.
Samtidig går lydbølgene stort sett uhindret
gjennom hodet, det vil si de to lydbildene som
ørene oppfatter er svært like. Resultatet er at
det er omtrent umulig å retningsbestemme en
lydkilde under vann bare ved hjelp av hørselen.

Figur 2.15 Lyd under vann er ca fire ganger raskere enn på overflaten.
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slik lymfe kan det være bakterier, sopp og
virus som har kunnet trenge inn gjennom
huden i sår og lignende. Hvite blodlegemer
reagerer ikke bare på infeksjoner. De kan også
reagere mot fremmedlegemer og fremmede
stoffer, og endog kroppsegne stoffer som opp
fattes som fremmede. Det vil da bli utløst en
inflammatorisk (betennelsesaktig) reaksjon.
Den inflammatoriske reaksjonen innebærer
at mange biokjemiske systemer aktiveres, og
forårsaker responser som utvidelse av blod
årer, økt hjertefrekvens og tilkalling av hvite
blodlegemer. Formålet med den inflamma
toriske reaksjonen er å bryte ned og isolere
det kroppen oppfatter som et fremmedlegeme.
Slike reaksjoner utløses også når det dannes
gassbobler i kroppen. Du kan lese mer om
dette i avsnittet om trykkfallssyke.

vært spekulert i at menn som dykker hyppig,
blir fedre til pikebarn. Det er imidlertid ikke
vitenskapelig belegg for et slikt fenomen.

3.1.12 Reproduksjonssystemet

Den egentlige årsaken til de medisinske
problemer og skader man står ovenfor ved
dykking ligger i menneskekroppens opp
bygging og funksjon, samt en del naturlover
som beskriver hvordan gass og væske oppfører
seg under ulike forhold. Dette tilsier at man
for å forstå dykkemedisin bør ha kjennskap til
både menneskets basale anatomi, fysiologi og
grunnleggende kjennskap til fysikkens gass
lover.

Mannens reproduksjonssystem består av:
<<Testiklene
<< Sædgangene
<< Sædblærene
<< Prostatakjertelen
<< Penis
Det produseres sædceller i testikkelen og
sæden tilsettes en alkalisk kjertelsaft i blære
halskjertelen (prostatakjertelen).
Kvinnens reproduksjonssystem består av:
<< Eggstokkene
<< Eggledere
<< Livmoren
<< Skjeden
Det modnes egg i eggstokken som føres i
egglederen til livmoren. Modningsprosessen
av egg og slimhinnetilpasningen i livmoren
følger en fast syklus (menstruasjonssyklus)
som gjør at livmorslimhinnen avstøtes ca en
gang i måneden i den befruktningsdyktige
alderen.
Reproduksjonssystemet i frisk tilstand skaper
sjelden problemer under dykking. Det har

104

Dykkemedisin

Gravide kvinner frarådes å dykke, fordi
forskning har vist at dykking kan skade
fosteret. En av grunnene til dette er at fosteret
har ufunksjonelle lunger (fosteret får næring
og oksygen fra morkaken via navlestrengen),
og mangler dermed et ”boblefilter”. Blodet
passerer i stedet mellom de to forkamrene via
en åpning (foramen ovale) som lukkes helt
eller delvis etter fødselen. Siden gassbobler
ikke unnslipper via lungene kan dette gjøre
fosteret mer utsatt for trykkfallssyke.
3.2

Dykkeskader

3.2.1 Innledning

Den viktigste årsaken til dykkeskader skyldes
trykkendringene som dykkeren utsettes for, og
som både virker direkte på dykkeren og ved
å endre deltrykket av pustegassene. Dykke
skader kan grovt deles inn i fire kategorier:
<<Trykkskader (barotraumer), det vil si
skader direkte forårsaket av endringer i
omgivelsestrykket.
<<Trykkfallssyke, det vil si skader forårsaket
av gassbobler som dannes i kroppen når
omgivelsestrykket reduseres for fort.
<< Gassforgiftninger, det vil si skader direkte
forårsaket av en eller flere gasser.
<<Andre skader, det vil si skader/sykdom som
ikke inngår i gruppene over.
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3.2.2 Trykkskader (barotraumer)

Dette er skader som er forårsaket av økningen
eller reduksjonen i omgivelsestrykket. Trykk
skadene oppstår på vev som inneholder
luftfylte hulrom. Eksempler på slike vev er
bihuler, lunger og ører. Forutsetning for at
skade skal oppstå, er at trykket i det luftfylte
hulrommet ikke blir utlignet med omgivelses
trykket. Dette kan blant annet skje når vi er
forkjølet og øretrompeten er tett, og når vi
ikke puster godt nok ut i forbindelse med
en hurtig oppstigning. Fra anatomikapitlet
vet vi at kroppen består av ca 70% væske
(vann) og resten fast stoff, og at dette ikke
blir kompremert ved økning av det ytre trykk.
Det betyr at alt vev i kroppen til enhver tid
har trykk tilnærmet lik omgivelsestrykket.
Hvis trykket i et luftfylt hulrom (for eksempel
bihuler) blir lavere enn omgivelsestrykket
(man får ikke til å utligne) vil det være en
trykkforskjell mellom det omgivende vevet
(slimhinne) og hulrommet (bihulene). I en
slik situasjon kan det oppstå blødninger,
væskeansamling eller gassdannelse.
Trykkskader deles i kompresjons- og dekom
presjonsbarotraumer:

Kompresjonsbarotraumer

Kompresjonsbarotraumer oppstår fordi
trykket i det luftfylte hulrommet blir lavere
enn omgivelsestrykket. Det oppstår altså
når man svømmer ned. Kompresjonsbaro
traumene kalles ofte ”skvis”, men dette ordet
kan lett bli misforstått. Vær sikker på at både
du og mottakeren forstår hva du mener med
uttrykket hvis du bruker det.
De viktigste kompresjonsbarotraumene opp
står i:
<< Ører (ytre, indre, og mellomøre)
<< Øyne
<< Bihuler
<<Tenner
<< Hud (maske, drakt, hjelm)
<< Lunger
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Dekompresjonsbarotraumer

Oppstår fordi trykket i det luftfylte hulrommet
blir høyere enn omgivelsestrykket. Det oppstår
altså når man svømmer opp.
De vanligste dekompresjonsbarotraumene
oppstår i:
<< Bihuler
<< Lunger (alveolebrist, pneumothorax,
mediastinalt emfysem, subkutant emfysem,
cerebral luftemboli)
<< Ører
<<Tenner

en oppstigning). Veggen mellom alveolene
og kapillærene er bare 0,00005 mm (0,5 μm)
tykk. Hvis det blir en skade i denne tynne
veggen kan pustegass bli presset over i blodet
(Figur 3.21).

I anatomiavsnittet forklarte vi at lungene
består av små lungeblærer (alveoler) hvor gass
utskiftningen mellom luft og blod skjer. Skille
veggene mellom alveolene er bare 0,001 mm.
tykke. Når en dykker foretar en oppstigning vil
gassen i lungene utvide seg (ifølge Boyles lov).
Hvis oppstigningen skjer for fort, vil alveolene
utvide seg og skilleveggene blir ødelagt. Et
overtrykk på 0,08–0,10 bar er tilstrekkelig til
å ødelegge lungene. For å kvitte seg med den
ekspanderende gassen må dykkeren under en
normaloppstigning hele tiden puste naturlig
og avslappet. Under en nødoppstigning må
dykkeren puste ut (holde frie luftveier) under
hele oppstigningen (Figur 3.20).
At en dykker ikke puster ut tilstrekkelig har
oftest en av følgende årsaker:
<< panikk
<< feil ved utstyr
<< manglende trening

Figur 3.20 Øvelse i fri oppstigning fra ubåt

Lungesprengning kan medføre livsvarig
dykkeforbud.

Pulmonalt (lunge-) barotraume

Cerebral luftemboli (luftbobler i hjernens blod
årer)
Cerebral luftemboli oppstår når luft trenger
inn i lungenes blodårer og ledes til hjernen,
hvor de tetter igjen blodårene. Dette skjer
når luften i alveolene utvider seg for fort
(man er ikke flink nok til å puste ut under
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Figur 3.21 Alveolebrist
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Lufbobler vil bli ført til venstre hjertehalvdel
og deretter pumpet ut med arterieblodet. I
hvile vil ca 15% av blodet gå til hjernen,
dessuten er halsarteriene de første store
blodårene som avgår fra hovedpulsåren. En
stor del av gassboblene vil derfor følge med
blodet til hjernen hvor de kan sette seg fast.
Symptomene er avhengig av hvor i hjernen
boblene setter seg fast. og hvor mye gass som
er på avveie.
Akutte symptomer
Disse kommer i løpet av et par sekunder.
Kommer symptomene senere enn fem
minutter, er det lite sannsynlig at dykkeren
har fått cerebral luftemboli. Det er da mer
sannsynlig at han har fått trykkfallssyke. I
praksis gjør likevel dette ingen forskjell for
førstehjelp og transport.
Vanlige symptomer er hodepine, kvalme og
balanseproblemer (se under). I et fullt utviklet
bilde kommer de samme symptomene som
eldre som får ”slag”: Kraftsvekkelse og/eller
nummenhet i den ene siden av kroppen
(halvsidig lammelse). Det er likevel sjelden
at symptomene er så dramatiske. Vanligvis er
det langt mer beskjedne symptomer (som litt
hodepine, litt balanseproblemer).

Funn
<< Ustøhet
<< Nedsatt kraft i ben og/eller arm
<< Nedsatt følelse (for eksempel stikk eller
berøring) på deler av kroppen
<< Bevisstløshet
<< Plutselig død
Førstehjelp og endelig behandling
Må undersøkes av lege. Vakthavende dykker
lege varsles så snart som mulig. Gi 100%
oksygen og hindre nedkjøling. Gi drikke
hvis våken (unngå kaffe, te og alkohol). Det
er svært viktig med hurtigst mulig transport til
nærmeste trykkammer for endelig behandling.
Pneumothorax (lungekollaps)
Ved skade på lungene vil det kunne komme
luft ut som kan samle seg mellom indre og
ytre pleurahinne, i pleuraspalten. Pleura
spalten er en væskefylt spalte hvor det under
innånding er et undertrykk på ca 0,008 bar
(8 cm vannsøyle). Hvis det er perforasjon til
lungespalten, enten gjennom brystvegg eller
gjennom lungene, vil luft suges inn i spalten
og lungen vil etter hvert falle sammen; derav
navnet lungekollaps (Figur 3.22).

MERK
Ved enkelte tilfeller av lungebrist, med cerebral
luftemboli som resultat, har det tatt noe tid før
dykkeren i det hele tatt melder om symptomer.
Trolig har de akutte symptomer da vært så
svake at dykkeren ignorerer disse.
Vanlige symptomer
<< Hodepine
<< Svimmelhet
<< Kvalme
<< Syn- og hørselsforstyrrelser
<< Lammelser
<< Nummenhet/prikking i hud
<< Uklarhet
Figur 3.22 Lungekollaps
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Selv om en lunge faller sammen, vil den
andre lungen ha stor nok kapasitet til å dekke
ventilasjonsbehovet i hvile. Det er bare hvis det
oppstår en trykkpneumothorax at situasjonen
er kritisk.
Trykkpneumothorax
En sjelden gang kan det oppstå en ventil
virkning. Skaden er slik at luft bare kommer
inn i pleuraspalten under innåndingsfasen
(når lungespalten har et relativt undertrykk),
men at åpningen lukker seg når pasienten
puster ut (overtrykk i pleuraspalten). I en slik
situasjon vil stadig mer gass strømme inn i
brysthulen og bidra til å trykke sammen den
friske lungen mot brystveggen slik at pasienten
kan få problem med å puste.
Trykkpneumothorax er en svært kritisk til
stand. Det er viktig å få kyndig medisinsk
personell til stedet så fort som overhode mulig
slik at overtrykket i brysthulen kan avlastes
ved innsetting av en grov kanyle. Videre
behandling vil være lik behandlingen for
”vanlig” pneumothorax.
Symptomer
<< Sting i brystet
<< Pustevansker
<< Hoste
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av lungene for å få vurdert graden av pneumo
thorax (hvor mye lungen har falt sammen).
Ved små sammenfall vil pasientene ofte bli
observert på sykehus mens de puster oksygen
(oksygenet vil gjøre at nitrogenet i pleura
spalten diffunderer ut og lungen suges i vegg
av seg selv). Ved store sammenfall vil det bli
satt inn et plastrør mellom to ribbein og inn
i lungespalten. Dette røret kobles til et sug
slik at lungen suges i vegg. Etter 23 dager er
den opprinnelige skaden lukket, og røret kan
vanligvis fjernes.
Feilbehandling, ved at pasienten
rekompremeres, kan forårsake alvorlige
komplikasjoner og vanskeliggjøre korrekt
diagnose. Ved rekompresjon vil gassvolumet
i brysthulen kompremeres, og symptom
bildet bedres. Under dekompresjonen (opp
stigningen) kan gassvolumet ekspandere
(hvis den opprinnelige skaden har lukket
seg), ev. kan ny gassmengde tilført under
rekompresjon/”bunntid” ekspandere og
skape en akutt livstruende situasjon. Dette
er en teoretisk mulighet som er fryktet, men
som i praksis inntreffer sjelden. Det er derfor
mye større sannsynlighet for å gjøre feil ved
ikke å rekompremere en dykker med mulig
trykkfallssyke eller cerebral luftemboli enn å
unnlate å kompremere en pasient som også har
pneumothorax. Dersom det oppstår problem
under dekompresjonen på grunn av pneumo
thorax, kan lege sluses inn og sette inn en
avlastende kanyle eller et dren gjennom bryst
hulen.

Funn
<< Litt cyanose (blå farge) i hud, spesielt lepper
og fingre, skyldes O2-mangel i blodet)
Nedsatt
pustelyd når man legger øret inntil
<<
brystkassen over den skadede lungen.
Sammenlign de to sidene (krever trening!)
<< Hul lyd når man banker på brystveggen
over den skadede lungen. Sammenlign de
to sidene (krever trening!)
<< Luftrøret skjevt, det vil si trukket mot den
skadede siden

Mediastinalt emfysem (luft bak brystbenet)
Ved lungeskade kan også luften gå direkte ut i
brysthulen (altså ikke i lungespalten) i rommet
bak brystbenet, mellom de to lungehalvdelene.
Luft kan legge seg rundt hjertet, langs spiserør
og langs luftrøret (Figur 3.24).

Førstehjelp og endelig behandling
Må undersøkes av lege. Vakthavende dykker
lege varsles så snart som mulig. 100% O2.
Pasientene må undersøkes med røntgenbilde

Symptomer
<< Brystsmerter bak brystbeinet
<< Stemmeforandring (metallisk stemme)
<< Følelse av ”klump” i halsen
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<< Ev. pustebesvær
Funn
<< Stemmeforandring (luften presser på
nerven som ”styrer” stemmebåndene)
<<Vanligvis ingen åpenbare funn ved vanlig
undersøkelse, diagnosen bekreftes ved
røntgenundersøkelse av lungene
Førstehjelp og endelig behandling
Behandling som for pneumothorax (se over).
Endelig behandling (på sykehus) vil være
observasjon mens pasienten puster oksygen.
Subkutant emfysem (luft i underhudsvev)
Et mediastinalt emfysem kan videreutvikle
seg til et subkutant emfysem. Luften stiger
opp mot halsen og samler seg under huden
rundt hals og skuldre (Figur 3.23).
Symptom
<< Følelse av press/trykk i hals og skuldrene
rundt kragebeinet.
Funn
<< Hoven hals og skulder(e)

Figur 3.24 Luft bak brystbenet

når man gnir huden fram og
<“Knitring”
<
tilbake på disse stedene (som kram snø).
Behandling
Må undersøkes av lege. Vakthavende dykke
lege varsles så snart som mulig. Gi 100%
oksygen for å redusere ev. mediastinalt
emfysem/pneumothorax. Slike skader tilheles
ofte spontant (uten ytterligere behandling)
hvis ikke lungeskaden har vært for stor (men
enda en gang: Dette må avgjøres av lege).

Lungeødém og
lungekompresjonsbaro
traume (lunge-skvis)
Ref. lungenes anatomi.

I motsetning til de øvrige lungebarotraumene
er dette skader som kan oppstå under
kompresjonsfasen i et dykk.
I eldre lærebøker vil man kunne lese om ”lungeskvis” som en skade som oppstår i lungene når
lungene blir kompremert til et volum som er
mindre enn restvolumet. Svært avrundet kan
vi anslå gjennomsnittlig total lungekapasitet
til seks liter hos en voksen mann, residual
volumet vil være ca 1,2 liter av dette. Hvis
man svømmer ned med fylte lunger (men uten

Figur 3.23 Luft i underhudsvev
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pressluftapparat), vil lungene teoretisk være
kompremert til residualvolumet (1,2 liter) når
du er nede på 40 meter (5 bar). Man skulle
kanskje tro at lungene ville bli skadet hvis
man svømte dypere enn dette. Hvordan passer
dette med en verdensrekord i fridykking som
er dypere enn 200 meter?
Grunnen til at lungene ikke blir umiddelbart
skadet er at mye (ca 0,7 liter) blod vil samles
i brystkassen (i hjertet, de store blodårene
i brystkassen og i lungenes blodårer). Inn
strømning av blod fra armer, ben og under
kropp til brystkassen vil altså begrense
volumreduksjonen av lungene. Likevel, blir
lungene presset sammen lenge nok på denne
måten vil den store blodansamlingen i bryst
kasse og lunge medføre utsiving av væske i
lungevev og i alveoler, det vil si et lungeødem.

Lungeødem forårsaket av relativt undertrykk i
lungene har vært observert ved bruk av dårlig
justerte ventiler med stor innåndingsmotstand
(dykkeren har måttet ”suge” luften i seg).
Lungeødem
Lungene er svært følsomme for endringer
i blodvolum og blodtrykk. Ved økning av
lungenes blodvolum og/eller blodtrykk, vil
væske bli presset ut fra blodbanene og inn i
alveolenes hulrom eller inn i de tynne veggene
mellom alveolene. Dette skjer for eksempel
ved hjertesvikt hos eldre mennesker (hjertets
venstre halvdel greier ikke å pumpe ut blodet
som kommer tilbake i venene). I forbindelse
med dykking kan lungeødem oppstå som følge
av:
1. Nedkjøling. Gjør at blodårene i huden trek
ker seg sammen. Noen mennesker reagerer
med unormalt sterkt blodtrykksstigning

Figur 3.25 Lungeødem som følge av for lang snorkel
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på nedkjøling. Blodtrykksstigningen kan
føre til lungeødem.
Blodansamling
(stuvning) i brystkassen.
2.
Ved nedsenkning i vann (immersjon)
samles blodet i brystkassen (se over).
3. Innåndingsmotstand (se over). Det lave
trykket i lungene ”suger” væske ut fra blod
årene.
Man behøver ikke dykke for å få lungeødem,
tvert i mot. Hvert år får mange ”vanlige
svømmere” lungeødem, trolig på grunn
av unormalt kraftig blodtrykksreaksjon på
nedkjøling. Noen medisiner som demper
betennelse og smerter i muskel/skjelett
systemet (for eksempel Naproxen®, Naprosyn®,
Brexidol® med flere.) øker risikoen for lunge
ødem og frarådes brukt i forbindelse med
dykking av denne grunn.
Symptomer ved lungeødem
<<Tungpustethet/kvelningsfølelse
<< Hoste
<< (Blodig) skummet oppspytt
<< Hjertebank
Funn
<<Anstrengt åndedrett
<< Gråblek/kaldsvettende
<< Hurtig puls
Behandling
<< Ikke legg pasienten ned, men støtt han/
henne halvt sittende, gjerne med beina ned
(”samle blodet i føttene”)
<< O2 på maske. Noen pasienter opplever dette
som så kvelende at det kan være en fordel
å bruke ”nesekateter” (en tynn slange som
fører oksygen inn i nesen) hvis tilgjengelig.
Lungeødem krever hurtig kvalifisert
behandling.
Eksempler på kompresjonsbarotraume av lunge/
lungeødem hos ulike dykkekategorier.
Snorkelsvømming

En snorkelsvømmer kan få problemer ved bruk
av for lang snorkel i form av lungeødem (høy
innåndingsmotstand). Brystmuskulaturen
greier maksimalt å opparbeide et undertrykk
på ca 0,05–0,07 bar (tilsvarer 50–70 cm vann
trykk). Svømmer man dypere enn dette med
en snorkel vil man ”suge” inn luften med stor
kraft, blod vil samles i brystkassen og lunge
trykket vil bli vesentlig lavere enn vanntrykket,
og væske vil bli presset fra blodårene og ut i
alveolene (Figur 3.25).
Apparatdykking
En apparatdykker risikerer samme skade som
snorkeldykkeren hvis innåndingsmotstanden
blir for stor, for eksempel en tungpustet ventil.
Rebreathere
For rebreathere vil det i hovedsak være en
kombinasjon av for liten pustesekk, høy puste
frekvens og for lav flow, slik at dykkeren føler
at han må suge gass ut av pustemunnstykket.
Forhåndstiltakene vil her innebære at kontrollog klargjøringsrutinene gjennomføres etter
klargjøringsskjemaet. Sørg for at flowverdien
er innenfor grenseverdiene, og at overtrykks
ventilen ikke åpner på for lavt trykk. Bypass
brukes under nedstigning for å motvirke
trykkøkningen og sammenpressing av puste
sekken.
Føler du som dykker at du må bruke sugekraft
for å få tilført gass, må pustefrekvensen senkes,
og gass tilføres med bypass. Om situasjonene
ikke bedres, skal dykket avbrytes. Bypass
brukes under oppstigningen.
Overflateforsynt utstyr
Ved overflateforsynt dykking der det benyttes
tungt utstyr (blyrigg, blysko og lignende) og
dykkeren samtidig har en stram halstetning,
kan det oppstå problemer under oppstigning.
Dette problemet kan oppstå hvis dykkeren
foretar oppstigning i frie vannmasser (for
eksempel uten bunntau). Luft kan da samles
rundt halsen i overgangen mellom maske
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og halstetning, og strangulere luftveiene slik
at det blir vanskelig å puste inn (dykker blir
”kvalt”). Dette kan føre til lungeødem.
For å unngå dette bør det alltid benyttes
bunntau ev. at terrenget er slik at man kan gå
kontrollert til overflaten.

Ørets barotraumer

Ref. ørets anatomi.

Kompresjonsbarotraume av ytre øregang (ytre
øregangsskvis)
Pakket øreveoks, ørepropper eller drakthette
som klistres helt inn til øret kan tette øre
gangen helt (Figur 3.26).
Ved neddykking øker vanntrykket, og trykket
i mellomøret øker ved at dette trykkutlignes
gjennom øretrompeten. Dersom ytre øregang
er tett, vil trykket forbli uendret. Under ned
stigning blir øregangstrykket dermed stadig
lavere i forhold til mellomøret. Tromme
hinnen buler utover (mot øregangen), det
kan oppstå blødninger og trommehinnen kan
briste. Blodårene i øregangshuden vil briste og
det oppstår underhudsblødninger. Øregangs
huden blir hoven fordi huden suges inn mot
undertrykket i øregangen.

Symptomer
<< Smerter i øret under nedstigning
<< Forsøk på å utligne vil ikke gi smerte
lindring, snarere forverre smertene
<< Dottfølelse
<< Mulig nedsatt hørsel
Funn (ved legeundersøkelse)
<< Hevelse og underhudsblødninger i øre
gangshuden og på trommehinnen
<< Hull i trommehinnen.
<< Hørselstap (lite, forbigående)
Behandling
<< Må undersøkes av lege (først og fremst for
å utelukke annen skade). Vanligvis ingen
aktiv behandling, smertestillende gis ved
behov.
<< Dykkerestriksjoner
<<Vente til ev. sår har grodd.
MERK
Ytre øregangsskvis skjer sjeldnere enn mellom
øreskvis, men har fått en viss “renessanse”
gjennom større utbredelse av helmaske (mange
kraftige stropper som presser drakthetta mot
hodet).

Figur 3.26 Ytre øregangsskvis ved bruk av trang hette, slik at trommehinnen presses utover.
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Kompresjonsbarotraume av mellomøre
(mellomøreskvis)
Ved neddykking øker vanntrykket og trykket
i ytre øregang (Figur 3.27).
Hvis øretrompeten er så tett at utligning ikke
er mulig, vil trykket i mellomøret bli lavere
enn i øregangen. Trommehinnen vil begynne
å bule innover (mot mellomøret) og gi økende
smerter med økende undertrykk i mellom
øret, før hinnen ev. sprekker. Da forsvinner
smertene.
Innstrømning av kaldt vann i mellomøret
gir kontakt med det indre øret, og dette kan
irritere buegangene (balanseorganet) slik at
svimmelhet oppstår. En kan samtidig på grunn
av det kalde vannet i mellomøret se rykkvise
bevegelser av øynene (nystagmus).
Siden vi er tilnærmelsesvis vektløse under
dykking, spiller synet en meget viktig rolle for
orienteringsevnen. Forstyrres både balanse
organet og synet samtidig kan en ende opp
med en livsfarlig desorientering.
En spesiell situasjon kan oppstå etter dykking
med rent oksygen. Etter et dykk med oksygen
som pustegass kan det oppstå et relativt under
trykk i mellomøret mange timer etter avsluttet
dykk, hvis tubefunksjonen er dårlig. Dette skjer
fordi oksygenet i mellomøret blir absorbert

raskt og ikke blir erstattet av luft via den tette
tuben. Problemet er særlig aktuelt for dykkere
som bruker lukkede oksygenapparater.
Symptomer
<< Smerte
<< Dottfølelse
<< Svimmelhet
<< Nedsatt hørsel
Funn
<< Utvidede blodårer, rødfarging av hud i øre
gang. Trommehinnen buler innover.
<< Flekkvis blødning i trommehinne
<< Blank væske i mellomøret
<< Blod i mellomøret bak hel trommehinne
<< Hull i trommehinnen
<< Blod i øregangen
<< Blod i svelget
<< Nedsatt hørsel (forbigående, lite)
<< Nystagmus (forbigående)
MERK
Er trykkforskjellen mellom svelg og mellom
øre større enn ca 0,12 bar (1,2 meter) vil ikke
musklene som åpner øretuben være sterke
nok til å motvirke trykket og øretuben blir
“låst”. Hvis dette skjer må du svømme mot
grunnere dybde, forsøk ikke kraftig trykk
utligning (Vasalva) fordi du kan påføre deg
skade i det indre øret. Hvilket trykk (dyp)
som skal til for å lage hull i trommehinnen

Figur 3.27 Mellomøreskvis ved tett øregang og trommehinnen presses innover.
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er vanskelig å fastslå eksakt og varierer trolig
svært fra person til person. I ulik litteratur
er det oppgitt alt mellom 1,3 og 4 bar (3–30
meter).
Behandling
Legen vil ofte gi avsvellende nesedråper/
nesespray og slimhinneavsvellende tabletter
slik at øretrompeten åpnes. Smertestillende
(reseptfrie eller sterkere reseptbelagte typer)
ved sterke smerter.
Restriksjoner
Bestemmes av lege. Ved mildere former (lett
irritasjon av trommehinnen) kan dykking
gjenopptas så snart man kan utligne tilfreds
stillende. Ved hull på trommehinnen gis det
vanligvis dykkeforbud til hullet er grodd,
trommehinnens bevegelighet er normal og
dykkeren kan utligne. Varigheten av et dykke
forbud etter trommehinneperforasjon vil
variere betydelig både fra person til person
og fra lege til lege. tre–seks ukers dykkeforbud
er et veiledende variasjonsområde.
Dekompresjonsbarotraume av mellomøre
(”reversed ear”)
Under oppstigning minker det omgivende
trykk, og gassen i mellomøret vil utvide seg.
Er tubefunksjonen dårlig kan det oppstå

ubehag og smerter på grunn av det relative
overtrykket i mellomøret. Trommehinnen vil
bule utover (Figur 3.28).
Denne typen barotraumer er sjelden, går
vanligvis fort over og forårsaker ikke alvorlig
skade.
Symptomer
<< Smerte
<<Trykk/dottfølelse
<< Svimmelhet (vertigo)
<< Nedsatt hørsel.
Funn (ved legeundersøkelse)
<<Vanligvis ingen eller meget beskjedne
<< Bulende trommehinne
<< Hull i trommehinnen (svært sjelden)
<< Blod i øregangen (svært sjelden)
<< Nedsatt hørsel (lite, forbigående)
Behandling
Vanligvis er ingen behandling nødvendig.
Restriksjoner
Vanligvis ikke dykkeforbud utover tiden det
tar før man kan utligne normalt igjen. Ved
trommehinneperforasjon: Se avsnittet over.
MERK
Alternobar vertigo (akutt, kortvarig, kraftig
svimmelhet) under oppstigning er ikke sjelden.
Trommehinnesprengning under oppstigning
er sjelden.

Figur 3.28 ”Reversed ear” ved tett øregang.
Trommehinnen presses utover.
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Kompresjonsbarotraume av indre øre (indre
øre fistel)
Ved neddykking øker trykket i ytre øregang.
Dersom øretrompeten er tett, vil trykket i
mellomøret holde seg tilnærmet lik overflate
trykket. Trommehinnen og hørebenskjeden
blir presset innover, slik at stigbøyleplaten,
blir presset så langt inn mot det indre øret
som ringbåndet (Ligamentum annulare,
”pakningen/O-ringen”) tillater. Siden væsken
i det indre øret ikke kan presses sammen, vil
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Figur 3.29 Indre øre fistel

membranen i det runde vinduet bli presset
utover mot mellomøret. Hvis trykkforskjellen
mellom mellomøret og ytre øregang blir for
stort vil trommehinnen til slutt briste. Trykk
skade av det indre øre er sjelden, men alvorlig
fordi senskade kan medføre permanent dykke
forbud.
Ved utligningsproblemer er det vanlig å for
søke å presse mer luft ut i mellomøret ved å
holde for nesen og blåse ut mot lukket munn
(Valsalvas manøver). Under denne manøveren
vil trykket i brysthulen øke. Som en følge av
dette vil trykket i venene (samleårene) øke
og som følge av det igjen vil trykket i væsken
som omgir ryggmarg og hjernen øke.
Væsken som omgir hjernen står i forbindelse
med væsken i det indre øret. Når trykket i
væsken omkring hjernen øker vil også trykket
i ørelymfen øke, og dette trykket vil presse det
runde og det ovale vinduet ytterligere utover
mot mellomøret. Hvis dette skjer, kan disse
membranene briste og ørelymfe renne ut i
mellomøret. En slik væskelekkasje kaller vi
en fistel (Figur 3.29).
Symptomer
<< Smerter (på grunn av undertrykket i
mellomøret før fistelen oppsto)
<< Dottfølelse eller nedsatt hørsel etter et dykk
<< Svimmelhet

<< Øresus
<< Kvalme
Funn (ved legeundersøkelse)
<< Nedsatt hørsel
<< Unormale stemmegaffelprøver
<< Rykkvise øyebevegelser (ofte lettere å se ved
å be pasienten se til siden eller opp og ned,
helst ved å sette et forstørrelsesglass foran
øynene til pasienten slik at han/hun ikke
kan fokusere: Bartels eller Frenzels briller.
I klinikken bruker man video kolografi).)
<< Nedsatt balanse
Diagnose
Sykehistorien er svært viktig. Utlignings
problemer på veien ned etterfulgt av akutt
innsettende svimmelhet. Lignende symptomer
kan også oppstå etter dykk, men da forårsaket
av trykkfallssyke. Det er derfor viktig å få
beskrevet symptomutviklingen nøye.
Førstehjelp og endelig behandling
La pasienten hvile, sittende oppreist, unngå
hoste, nysing og Vasalva. Oksygen har ingen
effekt, men slike pasienter må undersøkes av
lege.
Restriksjoner
Ved mindre skader som tilheler fullstendig
tillates vanligvis dykking etter 3–6 mnd. Ved
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senskader (spesielt ved svimmelhet) gis livs
varig dykkeforbud.
MERK
Trykkskade på det indre øret og mellomøret
kan foreligge samtidig.
Andre årsaker til øreskade
Ved dykking uten bruk av hette kan trykk
bølger i vannet, eksempelvis fra en meddykkers svømmefot, sprenge trommehinnen.
Trykkbølger fra en undervannseksplosjon
kan gjøre lignende skade, men skader av mer
alvorlig karakter i lunger og tarm vil gjerne
stille øreskaden “i skyggen”.

Forebyggelse av trykkskader i øret

Trykkskader i ørene oppstår vanligvis fordi
man ikke får utlignet trykket i mellomøret,
ev. ytre øregang, under nedstigning.
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nesedråpene etter en tids sammenhengende
bruk virker lokalirriterende og fører til øket
slimhinnehevelse. Skal slimhinneavsvellende
nesedråper ha tilstrekkelig effekt, bør de
taes en halvtimes tid før dykket starter. Det
finnes også alternative, men reseptpliktige,
medikamenter i tablettform (Rinexin®).
Sjøvann er en utmerket erstatning for nese
dråper.
MERK
Ikke dykk hvis du har vondt i ørene. Oppsøk
lege hvis du har sterke smerter i øre(ne) under
eller etter et dykk, eller hvis du har vedvarende
smerter.
Blødning fra øret og/eller hørselsforstyrrelser
krever undersøkelse og ev. behandling.
Dykking disponerer for eksem og betennelse
i øregangene. Ved ”dypdykkingen” i Nord
sjøen er dette et av de største medisinske
problemene, men også vanlige svømmere
og innaskjærsdykkere er plaget med dette.
Hvis du kan unngå å få vann i ørene, og hvis
du unngår å ødelegge den beskyttende voks
hinnen, vil du redusere risikoen for slike
problemer.

Ved problemer med utligningen er det et par
knep en kan lære seg:
<<Å utligne trykket i forkant. Får man
problemer, stopp nedstigning. Får man det
fortsatt ikke til, gå opp litt (en–tre meter)
og prøv på nytt. Får man fortsatt ikke til å
utligne bør dykket avbrytes.
<< Prøv å utligne passivt, da vil man unngå
trykkskader på det indre øre. Passive
teknikker er svelging, gjesping, frem- og
sideveis forskyving av kjeven. Slike passive
teknikker ”strekker ut” svelgåpningen av
øretrompeten. Unngå aktiv utligning
(Valsalva) så langt som mulig.
<< Foreta nedstigningen med beina først.
Hvis man gjør det motsatt (hodet ned), vil
blodet stuves i hodet. Det kan være nok
til at øretubene hovner opp slik at en ikke
får utlignet.

Bihulekompresjonsbarotraume (bihuleskvis)
Ref. bihulenes anatomi.

Av og til må man bruke nesespray eller nese
dråper for å svelle ned slimhinnen. Det
finnes en rekke typer å velge mellom. Unngå
kontinuerlig bruk utover en uke. Hyppig bruk
av nesedråper kan medføre øket tetthet, da

Hvis åpningene til bihulene tettes igjen kan
det oppstå et undertrykk når man svømmer
ned. Trykket i slimhinnene på innsiden av
bihulene vil være lik vanntrykket, og blod og
vevsvæske vil bli suget inn i bihulen.

Dykkemedisin

En rekke sykdommer og skader i øre-nese-hals
området kan forårsake problemer i forbindelse
med dykking. Dette gjelder spesielt slike
sykdommer/skader som forsnevrer luftveiene.
Høysnue (”allergi”), nesepolypper og bihule
polypper er de vanligste ikke-dykkerelaterte
sykdommene i denne gruppen.

Bihulenes barotraumer
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Tre–fem meter dybde er nok til å gi store slim
hinneskader.
Pannebihulene er oftest påvirket, noe sjeldnere
overkjevenes bihuler. Skvis i de andre (minste)
bihulene oppstår meget sjelden.
Den vanligste årsaken til tiltetting av bihulenes
åpning er infeksjon (forkjølelse). Dersom bi
hulens åpning til nesen tettes av en polypp, vil
dette kunne skape en ventilmekanisme som
hindrer trykkutligning av bihulen (Figur 3.30).
Avhengig av polyppens lokalisering (i nesehule
eller på bihulens innside) og grad av stilking
kan problemene dominere under nedstigning
eller oppstigning. Symptomer og funn er
identiske med bihulekompresjonsbarotraume
av andre grunner (slimhinnehevelse), men
personer med slike polypper er oftest også
plaget utenom dykking.
Omvendt blokkering (bihule ”blow-out”)
Ikke dykk hvis du har tette bihuler. En del
medikamenter er laget for å åpne bihulene,
men disse virker bare over en viss tid. Hvis
virkningen går ut under et dykk kan bihulene
bli tette igjen. Dermed vil vi få et lukket rom
med kompremert luft. Under oppstigning vil
det ytre trykket avta, noe som kan føre til det
vi kaller omvendt blokkering eller ”blow-out”.
Symptom
Symptomer er intense, stikkende smerter i
området tilsvarende til bihulen. (Smertene
tvinger en som regel til oppstigning før større
skader skjer.)
Funn
<<Vanligvis ingen
<< Blod, slim i nese, svelg eller maske (under
oppstigning)
<< I uttalte tilfeller kan huden rundt øynene
hovne opp.
<< Smertene kan forsterkes når man bøyer seg
fram eller hvis man banker på bihulene

Figur 3.30 Bihuleskvis under nedstigning,
etterfulgt av oppstigning

Komplikasjoner
En sjelden gang bihulebetennelse.
Forebyggelse
Ikke dykk ved nesetetthet, avslutt dykket hvis
du kjenner press over bihulene.
Førstehjelp og endelig behandling
<< Slimhinneavsvellende medisiner (nese
spray, ev. tabletter)
<< Smertestillende medikamenter ved sterke
smerter
MERK
Blod i masken er nevnt som et mulig symptom
på bihuleskvis. Langt den hyppigste årsak til
blod i maska er imidlertid vanlig neseblødning
fra overflatiske årer på midtskilleveggen
foran i nesen. Førstehjelp ved slik ”vanlig
neseblødning” er å klemme sammen nesens
ytterste myke del i 5–15 min.

117
Håndbok for Dykking – SUP13(B)
48

tetter svelgåpningen til nesen ved å heve den
bløte gane (det gjør man vanligvis ikke fordi
det er vanskelig å puste slik). Maskeskvis kan
oppstå hvis masken blir trukket rett ut fra
ansiktet med stor kraft.

Figur 3.31 Trykkskader i tann kan oppstå
ved både undertrykk og overtrykk

Andre barotraumer

Kompresjonsbarotraume (tannskvis) og dekom
presjonsbarotraume av tann
Dårlige fyllinger og luftfylte hulrom under
tannrøttene kan stenge inne små luftlommer.
Hvis luft passerer inn under neddykking, men
ikke ut under oppstigning oppstår smerter
eller utsprengning av fyllingen (Figur 3.31).

Risiko for maskeskvis er større ved bruk av
dykkebriller – uten lufting til nese. Mens det
omgivende vanntrykket vil øke med dybden,
vil trykket i brillene være tilnærmet lik over
flatetrykket. Undertrykket i brillene vil virke
som en sugekopp på området under brillene.
Det vil oppstå blødninger i den løse huden
omkring øynene (Figur 3.32) og i øyets binde
hinne (utenpå det hvite på øyet). Smerter kan
forekomme, men er ikke vanlig.
Skulle synet etter et dykk være svekket, må
selvfølgelig trykkfallssyke vurderes/utelukkes
og dykkeren må undersøkes av lege.
Dekompresjonsbarotraume av tarm
Man må ikke dykke med brokk. Brokk er en
åpning i bukveggen hvor for eksempel tarm
eller annet bukinnhold kan pose seg ut (Figur
3.33). Hvis brokksekken inneholder tarm, kan
tarmgassen utvide seg under dekompresjon.

Kompresjonsbarotraume av maske (maskeskvis)
Tilstanden sees sjelden ved bruk av vanlig
dykkermaske (halvmaske) fordi det vanligvis
er tilstrekkelig åpning mellom nese og svelg til
at masketrykket er utlignet med vanntrykket
omkring. Lett skvis kan oppstå hvis maskens
konstruksjon tetter nesen, eller hvis dykkeren

Figur 3.32 Resultat av maskeskvis
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Brokksekken kan bli avsnørt/klemt og for
årsake sterke smerter.
Inneklemming av brokk er en alvorlig skade.
Brokk må derfor opereres før dykking tillates/
gjenopptas.
Kompresjonsbarotraume av drakt (draktskvis)
Dette kan oppstå ved bruk av tørrdrakt med
lite tilført luft og/eller lite tøy under. Hvis det
dannes luftfylte folder i tørrdrakten vil luft
lommer under dykking komme til å inneholde
luft med lavere trykk enn omgivelsestrykket.
Huden under kan suges ut i folden.
Draktskvis opptrer ikke ved bruk av våtdrakt.
Slike drakt-”klyp” merkes som smerter og
en ser en stripeformet lokal blodutredelse
etter dykket – like harmløst som et “kysse
merke”. Ulempen er at det blir vanskeligere
å bevege seg hvis undertrykket blir stort (ref.
vakumpakket mat).
Kompresjonsbarotraume av hjelm (hjelmskvis)
Dykkehjelmer er utstyrt med en tilbakeslags
ventil, det vil si en ventil som skal hindre at
pustegassen i hjelmen ved en feil kan suges
ut av hjelmen og opp til overflaten. Før slike
tilbakeslagsventiler ble innført, skjedde det
dødsfall og alvorlige ulykker når tilførsels
slangen for pustegass brast på overflaten og
dykkeren ble nærmest ”sugd” opp i hjelmen.
Hodet og hals blir fylt med blod. Lignende
skader oppsto hvis dykkeren plutselig falt ned
før tilførselstrykket ble justert, spesielt ved
fall på grunt vann. Slik hjelmskvis er selvsagt
svært alvorlig, men en historisk raritet i dag.
Utposning i strupen
For deg som har lyst til å lese om de eksotiske
sjeldenhetene: Dersom det foreligger ut
posninger av slimhinnen mellom de virkelige
og falske stemmebåndene, kan det oppstå
ventilmekanismer som hindrer fritt utløp
for ekspanderende gass når det omgivende
trykk avtar. Dermed vil utposningen vokse,

irritere strupehodet slik at hosterefleks utløses
og føre til reflektorisk strupekrampe, eller rent
mekanisk lukke strupen. Lungesprengning
kan oppstå.
MERK
Tilstanden er sjelden, men det er rapportert ett
dødsfall under dykking der denne tilstanden
sannsynligvis var årsak.
3.2.3 Trykkfallssyke (”bends”)

Også kalt dykkersyke, ”decompression sick
ness”, ”diver’s disease”, ”taravana” (perle
dykkere), ”caisson-syke” (caisson betyr kasse
og navnet fremsto etter at franskmennene
benyttet store kasser som ble senket ned over
arbeidsplassen på havbunnen).

Skademekanisme

Henrys lov sier at mengden gass som løses i
en væske er proporsjonal med deltrykket av
gassen over væsken. For at vi skal greie å puste
under vann må leveringstrykket i pustegassen
være like stort som vanntrykket som presser
mot brystkassen. Vi vil da puste inn et høyere
deltrykk av inertgass (vanligvis nitrogen) som
blir løst i blod og vev. Jo dypere vi svømmer,
jo mer vil løse seg (Figur 3.34).
Når vi svømmer mot overflaten, reduseres
vanntrykket rundt oss (dekompresjon). Da
kan den motsatte prosessen skje: Gass som har
vært oppløst i blod og vevsvæsker vil danne
gassbobler (”gå ut av løsning”) (Figur 3.35).
Tidligere trodde man at bobledannelse var et
”alt eller intet”-fenomen. Fikk man gassbobler,
fikk man trykkfallssyke. I dag vet vi at dette er
galt. Etter helt vanlige dykk, som har vært gjort
innenfor tabellgrenser og uten symptomer av
noen art, kan forskerne høre at såkalte ”stille
gassbobler” føres med veneblodet tilbake
til hjertet. Dette er gassbobler som har vært
dannet ute i vevet. Fordi vi har et effektivt
lungefilter vil vanligvis ikke slike ”stille gass
bobler” forårsake plager. Gassboblene vil bli
fanget i de tynne kapillærene (hårrørsårene)

119
Håndbok for Dykking – SUP13(B)
50

Ved bobledannelse aktiviseres en rekke andre
forsvarsreaksjoner i blodet lik dem man
kjenner ved infeksjon og allergiske reaksjoner.

Symptomutvikling

Figur 3.34 Nitrogen fester seg i cellevevet

Figur 3.35 Nitrogen i vevet vokser til bobler

i lungene for deretter å bli luftet ut gjennom
lungene. Ettersom man kan ha ”stille bobler”
uten å få trykkfallssyke, tror forskerne i dag
at trykkfallssyke oppstår hvis boblene blir for
mange, for store eller hvis de vokser for raskt.
Selv om trykkfallssyke skyldes gassbobler i vev
og blod, er dette bare litt av forklaringen på
de mange (og ofte rare) symptomene som kan
inntreffe ved trykkfallssyke. Det er absolutt
ikke alle symptomer som kan forklares med
den mekaniske ødeleggelsen en voksende
gassboble forårsaker. I dag vet vi at det er
kroppens reaksjon på gassboblene, vel så mye
som gassboblene i seg selv, som forårsaker
symptomer. Ved trykkfallssyke har dykkeren
ofte væskeunderskudd, som forverrer blod
sirkulasjon i de minste årene hvor stoffskiftet
og gassutvekslingen skjer. Blodplater (de som
bidrar til å stoppe blødninger) og hvite blod
legemer (de som dreper bakterier og andre
mikroorganismer) blir ”aktivert” av gassbobler.
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Symptomene i forbindelse med trykkfallssyke
kommer vanligvis kort tid etter avsluttet dykk.
Ved nevrologisk trykkfallssyke vil ca 50% ut
vikle de første symptomene i løpet av de første
10 min etter at dykket er avsluttet. Etter tre
timer vil ca 90% ha fått de første symptomene.
Klassisk trykkfallssyke i ledd (”leddbends”)
utvikler seg gjerne over litt lengre tid, men
etter seks timer vil 90% ha merket de første
symptomene. Sannsynligheten for at noen
merker de første symptomene først etter 24
timer er svært liten.
Når symptomene først har kommet, kan til
standen utvikle seg på en rekke forskjellig
måter. Plagene kan forsvinne av seg selv, de
kan holde seg konstante, komme og gå eller
forverres. Det er ikke mulig å forutse den
videre utviklingen, og det er derfor viktig at
alle med mistenkt trykkfallssyke blir under
søkt av lege.
Det er ingen klar sammenheng mellom dykket
man har gjort og hvilken form for trykkfalls
syke man utvikler. Det er likevel spekulert i
at en dykkeprofil med mange opp- og ned
stigninger (jo-jo) disponerer for nevrologisk
trykkfallssyke. En mulig forklaring på dette er
at gassbobler som fester seg i lungekapillærene
blir kompremert når man svømmer ned igjen
slik at de unnslipper lungefilteret og føres med
arterieblodet til hjerne og ryggmarg. Ved svært
stor gassbelastning (dype og/eller lange dykk)
øker risikoen for alvorlig nevrologisk trykk
fallssyke og chokes, hvis ikke dekompresjonen
gjennomføres korrekt. Det viktigste er trolig
å være klar over at selv en marginal over
skridelse av tabellene kan medføre alvorlig
nevrologisk trykkfallssyke.
Tidligere ble det rapportert flest tilfeller av
”mild” trykkfallssyke (type I, det vil si trykk
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fallssyke i ledd, hud og muskulatur). I dag er
tilfellet motsatt. De fleste (70–80%) av dykkere
som behandles for trykkfallssyke får det i
nervesystemet.
Senskader etter trykkfallssyke er godt doku
mentert. Senskader på nervesystemet (hjerne
og ryggmarg) er vanligst. Gjennomgått trykk
fallssyke ser også ut til å øke risikoen for bein
infarkt. Du kan lese mer om dette senere.

Risikofaktorer

Risikoen for å få alvorlig trykkfallssyke er i
praksis svært liten hvis man dykker ”innenfor
tabell” og unngår eller tar hensyn til risiko
faktorene listet under:
<< Overvekt/fedme
<< Dykking under pågående menstruasjon
<< Hard fysisk aktivitet under dykket
<< Kaldt vann og/eller kaldt på overflaten
<< Flyging etter dykking
<< Hard fysisk aktivitet rett etter dykk
<< Hurtig (> 10 msv/min) oppstigning
<< Uheldig dykkeprofil
<< Sagtannprofil på dykket (mange opp- og
nedstigninger)
<< Dypeste del av dykket mot slutten
<< Dypeste dykk sist hvis gjentatte dykk
<< Gjentatte dykk (<12 t mellom dykkene) og
dykking mange dager på rad

Klassifisering av trykkfallssyke

mer praktisk begrepsapparat som inndeler
trykkfallssyke etter det organsystemet som
forårsaker plagene.
En slik inndeling vil være:
<< Ryggmarg
<< Hjerne
<< Hud
<< Lymfesystemet
<< Ledd og/eller muskulatur
<< Lunger og hjerte

Ikke alvorlig trykkfallssyke (type I)

Trykkfallssyke Type I ble opprinnelig
kategorisert som en ”ikke alvorlig” form for
trykkfallssyke. Opprinnelig ble behandlingen
av ikke alvorlig trykkfallssyke gjort enklere,
og dykkeforbud før dykking ble tillatt igjen
var kortere. I dag er skillet mye mer utvisket.
Det er også sannsynlig at en del nevrologisk
trykkfallssyke feilaktig ble kategorisert som
ikke alvorlig trykkfallssyke. I ikke alvorlig
trykkfallssyke fant man symptomer i hud,
lymfekar, lymfeknuter og ledd.
Trykkfallssyke i hud (”skin bends”)
Også kalt “dykkelopper”. Gassboblene sitter i
huden, enten inne i de minste blodårene eller
i selve vevet. Der irriterer de nerveender eller
celler slik at det blir en lokal allergilignende
reaksjon (Figur 3.36).

Tradisjonelt har trykkfallssyke blitt delt inn i
to kategorier:
<<Type I: Ikke-alvorlig trykkfallssyke
<<Type II: Alvorlig trykkfallssyke
Det er viktig at en kjenner til denne inn
delingen, for en vil finne begrepene mye
brukt i litteraturen. Samtidig bør en vite at
inndelingen er kunstig – sykdomsmessig
er det ikke noe klart skille mellom disse to
typene, og den behandlingsmessige forskjellen
er usikker eller ikke-eksisterende. Feil bruk
av begrepene vil lettere kunne forvirre dem
en snakker med, enn bidra til en avklaring
av sykdommen. Man bør derfor beherske et

Figur 3.36 Hudbends
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Symptomer
Kløe, ofte flyktig og kortvarig
Funn
Utslett. Dette kan være svært varierende men
oftest rødflammet og stadig forflyttende fra
sted til sted. Meslingelignende. Det kan også
være marmorering, det vil si blå nettaktige
striper/linjer i huden.
Trykkfallssyke i lymfesystemet (”lymfebends”)
Gassboblene sitter i lymfekar (Figur 3.37).
Fra anatomien husker man at lymfekar er de
årene som tar med seg overskudd av vevs

Figur 3.37 Lymfebends

væske tilbake til venesystemet. Lymfekar går
gjennom lymfeknuter, som er et sted som
”renser” lymfen for bakterier.
Symptomer
<< Kløe
<< Smerter svarende til hevelsen (se under)
Funn
<< Hevelse (ødem). Ødemet er vanligvis lokal
isert til overarm, brystområdet, buken eller
lår. Vanligvis bare en side.
<< Utslett som ved trykkfallssyke i hud.
Marmorering sees oftere.
Spesielt
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Når lymfekarene stenges igjen, vil det samle
seg et overskudd av væske i vevet som ellers
skulle blitt ført tilbake til blodbanen.
Trykkfallssyke i ledd og muskulatur (”ledd
bends”, ”pain only bends”)
Gassbobler har satt seg fast i tilknytning til
ledd, sener og muskulatur (Figur 3.38). Denne
formen for trykkfallssyke kjenner vi svært
lite til når det gjelder selve stedet hvor gass
boblene sitter. Man vet i dag at gassboblene
ikke sitter inne i selve leddhulen. Man kan

Figur 3.38 Leddbends

nemlig injisere store luftmengder i leddhulen
uten at det i seg selv forårsaker smerte. Den
mest sannsynlige lokaliseringen er trolig
nerveender der hvor sener fester seg til beinet.
Symptomer
<< Dyp borrende smerte i et ledd, sjelden flere
enn ett ledd.
<<Albue, skulder, hofte og kne vanligst (store
ledd).
<< Lindring ved å holde leddet i halvt bøyet
stilling
Funn
<< Intet unormalt ved inspeksjon av leddet
<< Ingen smerter ved trykk på ledd eller sene
feste eller ved å bevege leddet (slik man ser
ved senebetennelse og belastningssmerter)
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<< Det er hevdet at smertene lindres ved trykk
bandasje. Dette er trolig en myte eller i alle
fall en påstand som ikke er bevist.

Alvorlig trykkfallssyke (type II)

Trykkfallssyke Type II ble historisk kategorisert
som trykkfallssyke med ”alvorlige symptomer”.
Behandlingen var mer omfatttende og dykke
forbudet var lengre enn for ikke alvorlig
trykkfallssyke. I denne kategorien fant man
symptomer på skade i hjernen, ryggmargen,
vestibularapparatet, hjertet og lunger.

Figur 3.40 Cerebralbends

Trykkfallssyke i hjerne (”cerebralbends”)
Ved cerebral trykkfallssyke har gassbobler satt
seg i hjernen (Figur 3.40).
Det er stor diskusjon om dette er gassbobler
som blir ført til hjernen med det arterielle
blodet, om det er bobler som dannes på stedet
(ute i vevet) eller om det er bobler som dannes
i veneblodet og hindrer utstrømningen av
blod fra hjernen. I dag er den mest populære
teorien at trykkfallssyke i nervesystemet (både
hjerne og ryggmarg) vanligvis dannes ved
gassbobler som dannes i vevet. Ved hurtige
opp- og nedstigninger og ved ”hull” i hjertet
(patent foramen ovale) kan det likevel dannes
arterielle bobler som tetter igjen hjernens
blodårer.
Symptomene varierer alt etter hvor i hjernen
gassboblene sitter.

Symptomer
<<Tretthet
<< Hodepine
<< Svimmelhet
<< Synsforstyrrelse
<< Nedsatt syn (liten ”blind flekk” til total
blindhet)
<< Dobbeltsyn
<<Tåkesyn
<< Uskarpt syn
<< Følelse av nedsatt kraft i bein eller armer
<< Prikninger, stikkinger eller nummenhets
følelse i noen deler av kroppen
Funn
<< Nedsatt bevissthet (tretthet, sløvhet, be
visstløshet)
<< Psykisk ubalanse (følelsesmessig, des
orientert, vrangforestillinger)
<< Nedsatt balanseevne
<< Nedsatt presisjon ved bevegelse eller
skjelving
<< Nedsatt kraft i ben eller armer
<< Nedsatt følsomhet for stikk eller berøring
i noen del av huden
Indre øre trykkfallssyke (”vestibular bends”)
Slik trykkfallssyke inntreffer hvis gassboblene
setter seg i balanseorganet i det indre øret
(buegangene) (Figur 3.39).
Symptomer
<< Svimmelhet
<< Synsproblemer
<< Øresus

Figur 3.39 Vestibularbends
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<< Nedsatt hørsel
<< Kvalme
Funn
<< Neddsatt balanseevne
<< Nystagmus (ufrivillige, rykkvise øye
bevegelser med en rask og en langsom fase
øyebevegelser)
<< Nedsatt hørselsevne
Trykkfallssyke i ryggmarg (”spinal bends”)
Se kommentarene til avsnittet Trykkfallssyke
i hjerne. Gassboblene sitter i ryggmarg (Figur
3.41).
Symptomer
<< Forbigående sting i brystet. Dette for
svinner etter kort tid. Skyldes trolig at
bobler i veneblodet fanges i lungene.
<< Nedsatt følsomhet, nummenhet eller
prikninger i bein eller armer, sjeldnere
andre kroppsavsnitt
<< Følelse av nedsatt kraft i bein eller armer
<< Manglende kontroll med urin eller avføring
Funn
<< Nedsatt følsomhet for stikk eller berøring

Figur 3.42 TFS i hjertet: “Chokes”

tilbake til høyre side av hjertet og derfra mot
lungene. Lungene vil bli ”overbelastet” og de
store blodårene i brysthulen og blodet i hjertet
vil ”piskes” sammen med gassbobler slik at
blodsirkulasjonen hemmes. ”Chokes” oppstår
etter svært dype dykk og/eller langvarige dykk.
Vi sier at dykkeren må ha stor gassbelastning
for å utvikle symptomene.
Symptomer
<<Åndenød
<< Brystsmerter
<< Dårlig (elendig) allmenntilstand
Funn
<< Hurtig pust
<< Hurtig/svak puls
<< Cyanose (blå misfarging av lepper, negle
seng og ev. hud generelt)
<< Nedsatt bevissthet
<< Død

Figur 3.41 Spinalbends

i hud
<< Nedsatt kraft i bein eller armer
Chokes
Chokes er en ekstremt sjelden form for trykk
fallssyke. Chokes er trykkfallssyke i lunger
og hjerte (Figur 3.42). Det oppstår når store
mengder gassbobler føres med veneblodet
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“Hull” i hjertet (Patent Foramen
Ovale, PFO) og trykkfallssyke

I fosterstadiet skjer gassutvekslingen i mor
kaken. Fosteret har derfor ikke bruk for å
sirkulere blodet gjennom lungene. Åpningen
mellom høyre og venstre forkammer, foramen
ovale, er derfor en fornuftig ordning før barnet
begynner å puste selv. Når barnet puster selv,
lukker denne åpningen seg. Hos ca 30% av
befolkningen kan man finne en liten åpning,
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Hurtigtest ved trykkfallssyke
og lungebrist

Rask evaluering av nervesystemets funksjoner
er viktig ved mistanke om trykkfallssyke og
lungesprengning.
Denne liste er ment som et hjelpemiddel og
bør sees i sammenheng med ”symptomlisten”.

Figur 3.43 PFO – “Hull i hjertet”

patent foramen ovale (PFO, Figur 3.43), selv i
voksen alder. Meget sjelden kan man ha større
åpninger.
Dykkere som har PFO ser ut til å være mer
utsatt for å få nevrologisk trykkfallssyke.
Årsaken til dette er de gassboblene som dannes
på venesiden i forbindelse med dekompresjon
(venøse gassembolier). Vanligvis vil de venøse
gassemboliene bli filtrert i de tynne kapillærene
i lungesirkulasjonen. Hvis man har PFO, kan
gassemboliene passere direkte til venstre side
av hjertet og ledes derfra i hovedpulsåren ut i
kroppen. Gassembolier som fanges i hjerne
sirkulasjonen kan gi hjerneskade lik den
man ser ved vanlig trykkfallssyke. Risikoen
for trykkfallssyke øker ca to ganger hvis man
har PFO. Risikoen for nevrologisk trykkfalls
syke er ca 2,5 ganger større. Fordi risikoen for
å få trykkfallssyke er liten hvis man dykker i
samsvar med dykketabellene, anbefaler man
foreløpig ikke personer med PFO å avstå fra
dykking.
Derimot frarådes gravide kvinner i å drive
med dykking. Dette skyldes nettopp at fosteret
ikke kan benytte lungene som ”boblefilter” og
dermed har en PFO.

Orientering for tid og sted?
<<Vet vedkommende hvor han/hun er?
<<Vet vedkommende hvilken tid det er på
døgnet?
Syn
<< Kan dykkeren se? Be dykkeren telle fingre
du viser ham/henne. (3 ulike antall).
<< Instruer dykkeren i å holde hodet stille.
Hold hånden din ca 1/2 meter foran
ansiktet og be han/henne følge hånden din
med øynene mens du beveger den opp/ned
og frem/tilbake. Forviss deg om at begge
øyne følger med i alle retninger.
<< Se etter rykkvise øyebevegelser, enten
horisontale eller vertikale. Slike bevegelser
kalles nystagmus og kan indikere skade på
nervesystem eller indre øre.
Ansikt
<< Be dykkeren smile. Er muskelbevegelsene
(ansiktsmimikken) symmetrisk?
<< Dra en finger sakte (med løst trykk) tvers
over dykkerens kinn og hake. Sjekk at
dykkeren virkelig kjenner dette.
<< Gjenta det samme på det andre kinn/hake
og spør om dykkeren opplever følsomheten
lik den andre siden.
Hørsel
<< Gni din tommelfinger og pekefinger mot
hverandre rett utenfor dykkerens øre. Hører
dykkeren dette? Gjenta på det andre øret.
Skuldre
<< Be dykkeren om å trekke på skuldrene.
Begge sider skal bevege seg synkront.
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DIAGNOSTISERING AV TRYKKFALL OG LUNGEBRIST
TRYKKFALLSSYKE

Mediastinalt/
Subkutant emfysem

Pneumothorax

Cerebral luftemboli

“Choke”

Spinal

Vestibular

Cerebral

Ledd

Hud
SYMPTOMER OG FUNN

LUNGEBRIST

Hodepine
Halssmerte
Brystsmerter
Smerter i armer/ben
Smerter i skuldre
Smerter i hofte
Bevisstløshet
Sirkulasjonssvikt
Svimmelhet
Synsforstyrrelser
Brekninger/oppkast
Hørselsproblemer
Talevansker/
stemmeforandring
Balanseproblemer
Nummenhet
Dårlig muskelstyrke
Uvel/”rar”
Hoven hals
Pustevansker
Blåfarge i hud/lepper
(cyanose)
Utslett
Rykkvise øyebevegelser
= vanlige symptomer
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= symptom kan forekomme
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<< Sjekk om muskelstyrken er lik (prøv å
presse skuldrene ned mens han/hun løfter
imot).
Svelging
<< Be dykkeren svelge, observer at “adams
eplet” beveger seg opp og ned.
Tunge
<< Be dykkeren stikke tungen rett ut av
munnen. Kontroller at den ikke trekker
til en side.
Muskelstyrke
<< Sammenlign alltid høyre og venstre side.
Muskelstyrken er vanligvis litt sterkere på
vår dominante side (høyre hos de fleste).
<< Sjekk om styrken i begge armer er lik (bøy
og strekk mot motstand i skulder, albue og
håndledd).
<< Sjekk om styrken i begge ben er lik (bøy
og strekk i hofte, kne og ankel).
Følsomhetssjekk
<< Bruk samme teknikk som for ansiktet.
<< La fingrene gli langs skuldre, ned rygg,
brystkasse, mave, over- og underarm.
<< Sjekk det samme området på den andre
kroppsiden før du går videre.
Balanse og koordinasjon
<< Be dykkeren stå med samlede ben, armene
utstrakt og øynene lukket. Dykkeren skal
da ikke ha noen problemer med å holde
balansen.

Behandling av trykkfallssyke

Endelig behandling av trykkkfallsyke skjer
ved rekompresjon i stasjonært, tilstrekkelig
utrustet trykkammer. Pasienten blir tatt inn
i trykkammeret, trykket økes til mellom 2,4
og 2,8 bar (en meget sjelden gang 4,0 eller
6,0 bar) og pasienten puster 100% oksygen
på en tettsittende maske, BIBS (”built in
breathing system”). Det vi oppnår med denne
behandlingen er blant annet:

<< Gassboblen kompremeres. Den gir mindre
mekanisk skade og forårsaker mindre
avklemming av blodårer
<< Partialtrykket av nitrogen i boblen blir så
høyt (i praksis lik trykket i behandlings
kammeret) at gassen presses ut av boblen
og inn i vevet/inn i blodet.
<< Oksygenpartialtrykket i arterieblodet økes
til tilnærmet likt trykket i behandlings
kammeret (fordi pasienten puster 100%
oksygen).
<< Oksygenforsyningen vil bedres til vev
som får dårlig blodsirkulasjon (nedsatt
sirkulasjon, for eksempel fordi gassbobler
klemmer av blodårene).
<< Fordi nitrogenet i blodet er erstattet av
oksygen er drivtrykket for nitrogen (fra
vev og gassbobler i kontakt med blodårene)
øket. Nitrogen vil tømme seg raskere fra
vev/bobler og ut i blodet.
<< Fordi der er rent oksygen i lungene, vil
nitrogenets drivtrykk fra kapillærblod til
alveolgass bli større.
Det er ikke først og fremst kompresjonen som
er viktig, men muligheten til å øke deltrykket
av oksygen i pustegassen utover 1 bar.

Behandling ved livstruende tilfeller

Tidligere mente man at ”alvorlige” og ”livs
truende” tilfeller skulle behandles med
rekompresjon til 50 meter. I dag er dette
svært kontroversielt og bare et mindretall vil
hevde denne oppfatningen. Rekompresjon til
50 meter (USN tabell 6A) forbeholdes i Norge
behandlingen av cerebral gassemboli, som kan
behandles i løpet av den første halvtimen etter
skade. Senere er det sannsynligvis riktigere å
forsøke å gjennomføre behandlingen etter en
”vanlig” USN Tabell 6.
I Norge vil vi starte behandling av selv svært
alvorlige tilfeller med rekompresjon til 18
meter med tabell 6. Hvis slik behandling ikke
virker vil pasienten bli tatt til dypere trykk,
enten 50 meter (USN tabell 6A) eller til 30
meter (Comex tabell Cx30/Norsk tabell 6He).
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Behandling ved ikke livstruende tilfeller

I praksis behandles altså alle vanlige tilfeller
av trykkfallssyke med USN tabell 6 (= Norsk
tabell 6). Behandlingen varer 4t 50 min og
gjennomføres dels på 2,8, dels på 1,9 bar
(tilsvarer 18 og ni meter). Pasienten puster
oksygen på maske i 20 minutter, tar deretter
masken av i 5 min og puster vanlig kammer
atmosfære (trykkluft), ny 20 min periode osv..
MERK
Pasienten blir overvåket av en ledsager (tender)
inne i kammeret. Tender puster ikke oksygen
og kan faktisk risikere trykkfallssyke som følge
av behandlingen. Ved lange behandlinger
må man bytte tender eller la tender puste
oksygen mot slutten av behandlingen for at
ikke vedkommende skal få trykkfallssyke.
Lufttabeller er et emne for de ekstremt
interesserte. De brukes nemlig ikke lenger.
Lufttabeller innebærer, som navnet sier,
behandling hvor pasienten puster trykkluft.
Behandlingen må skje dypere, tar lengre tid
og er mindre effektiv. I SUP 12 står det fortsatt
en lufttabell for bruk i de tilfeller vanlige
behandlingstabeller ikke kan brukes.

Restriksjoner etter behandling
av trykkfallssyke

Fastsettes av lege. Vanlige tommelfingerregler
er en–tre ukers dykkeforbud etter enkel,
ukomplisert trykkfallssyke i ledd, muskulatur
og hud. Typisk tre måneders dykkeforbud
(eller lenger) ved nevrologisk trykkfallssyke.
3.2.4 Transport ved dykkerulykker

Ved alle tilfeller av trykkfallssyke og cerebral
gassemboli, skal vedkommende transporteres
fortest mulig til stasjonært, tilstrekkelig ut
rustet, trykkammer.
Offentlige stasjonære trykkammer er plassert i:
<<Tromsø
<<Trondheim
<< Ramsund
<< Bergen
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<< Oslo
I tillegg finnes det en rekke private og
flyttbare kammer. Viktigste alternative
kammer er trolig kammeranlegget til Norsk
Yrkesdykkerskole på Fagerstrand utenfor Oslo
og kammeranleggene plassert på de større
dykkefartøyene som stundom ligger i havn
ved Stavanger og Haugesund.
Ved behov for ambulansetransport/luft
ambulanse ved dykkerulykker, ring lokal AMK
sentral på tlf 113 og angi tydelig ”Dykker
ulykke”. Ved behov for dykkemedisinsk
rådgiving kontakt landsfunksjonen i hyperbar
medisin, Haukeland sykehus tlf 55 32 30 03
(døgnkontinuerlig beredskap).
Du skal som hovedregel ikke kontakte hoved
redningssentralen direkte.
Ved flytransport:
<< Kabinhøyden skal ikke overskride 300
meter
<< Pasienten skal puste 100% O2 på maske
<< Hvis det er plass i transportmidlet bør par
dykker følge med transport til trykkammer
<< Dykkejournal og dybdemåler, ev. dykke
computer skal følge med

Førstehjelp i påvente av
transport og i transportfasen:

<< Hjerte/lungeredning hvis manglende
respirasjon og sirkulasjon.
Behandle
ev. blødninger, forebygg
<<
sirkulasjonssvikt (leie) hvis mistanke om
sjokkutvikling
<< Hindre varmetap. Helst skifte til tørre klær
innenhus
<<100% oksygen på maske (ref. førstehjelps
avsnittet)
<< Gi rikelig drikke hvis våken. Type drikke
er underordnet, men unngå kaffe, te og
alkohol. Ikke gi drikke til bevisstløs eller
bevissthetspåvirket pasient!
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<< Halvt sittende eller liggende leie. Stabilt leie
ved bevisstløshet. Sjokkleie (beina opp) ved
sirkulasjonssvikt
Observer og noter:
<<Vitale tegn: Pust, puls, bevissthet
<< Utvikling av symptomer
<< Utvikling av funn
De tre ”nei” punktene:
<< Ikke gi medisiner
<< Ikke ”vent og se”
<< Ikke rekompremer i vann
Den behandlingen som er absolutt forbeholdt
medisinsk kompetent personell ved be
handling av akutt nevrologisk trykkfallssyke
er som følger:
<< Promiten 20 ml + Rheomacrodex 500 ml iv
<< Decadron 12 mg iv

Trykkfallssyke ved flyging
og opphold i høyden

Omgivelsestrykket avtar med økende høyde.
I 8000 fot (ca 2400 meter) er lufttrykket ca
0,75 bar, i 18 000 fot (ca 5 500 meter) er det
redusert til 0,5 bar. Selv i trykkabin kan trykket
falle til 0,75 bar i vanlige rutefly. Både trykk
fallet og det reduserte oksygeninnholdet
(partialtrykket) i pusteluften kan forårsake
trykkfallssyke eller forverre eksisterende
symptomer. Trykkfallssyke kan altså oppstå
under flytur etter at dykking er avsluttet.
Hvis symptomer på trykkfallssyke oppstår
under flyging, bør dykkeren informere kabin
personalet og anmode om å få puste oksygen
(det finnes egne mobile oksygenkolber om
bord). I alvorlige tilfeller kan det bli nødvendig
å redusere flygehøyden, øke kabintrykket eller
i verste fall omdirigere flyet til nærmeste fly
plass.
MERK
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Figur 3.44 Nitrogenforgiftning svekker vurderings- og reaksjonsevne

Trykkfallssyke kan også oppstå ved vei og jern
banetransport over høye fjelloverganger.

Generelle begrensninger for dykkere

Dykkeren bør ikke fly umiddelbart etter
dykking. Restriksjoner for flyging etter
dykking eller opphold i høyden etter dykking
er beskrevet i SUP 12.
3.2.5 Forgiftninger

Mennesket er tilpasset en atmosfære hvor
omgivelsestrykket er 1 bar, pO2 0,21 bar, pN2
0,78 bar og med 0,01 bar andre gasser. Vi har
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omtalt konsekvensene av å endre omgivelses
trykket (barotraumer, trykkfallssyke). I dette
avsnittet skal vi omtale konsekvensene av
å manipulere partialtrykket av de enkelte
gassene utenfor normalatmosfærens sammen
setning.
Gasser dykkere vil måtte være spesielt opp
merksom på er:
<< Nitrogen – N2
<< Oksygen – O2
<< Karbondioksid – CO2
<< Karbonmonoksid – CO
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Nitrogenforgiftning

Også kalt “dybderus” eller
“nitrogennarkose”.

Den narkotiske effekten
av nitrogenet er kanskje i
praksis den farligste gass
forgiftningen ved vanlig
apparatdykking. Alle gasser har et ”narkotisk
potensial”. Det innebærer at alle gasser har
evnen til å påvirke nervenes ledningsevne ved å
”stabilisere” membranene på utsiden av nervene.
Du har sikkert hørt om lystgass (N2O). Denne
gassen er så narkotisk at den er effektiv ved
overflatetrykk (den tilsettes oksygen og brukes
som del av bedøvelse på sykehus). Andre
gasser, som hydrogen, helium og oksygen er
enten så lite narkotiske at det er vanskelig
å måle, eller det er andre bivirkninger av
gassen som vil dominere ved økende deltrykk.
Narkotisk potensiale (mest narkotisk først):
Xe>Kr>Ar>N2>H2>Ne>He.
Dybderusen kan merkes hvis man puster
trykkluft med 4 bar (30 meter), og vil tilta
med økende trykk/dybde. Den blir subjektivt
sjenerende fra ca 40–50 meter. Den arter seg
som en alkohollignende rus, man blir likeglad,
sløv og ukritisk (Figur 3.44).
Forsøk i trykkammer har vist at rusen
endrer karakter og blir psykedelisk (LSDlignende) hvis man puster trykkluft på ca
13 bar (120 meter). Det er vist både praktisk
og vitenskapelig at man kan akklimatisere
seg til dybderus; ved å dykke gradvis dypere/
gjentatte ganger dypt, svekkes dybderusen
ved de påfølgende dykkene. Det er imidler
tid vanskelig å vurdere graden av reell
akklimatisering og hva som kan skyldes
treningseffekt på testbatteriene (man blir
bedre i å løse oppgaver jo mer øvelse man får).

Dybderusen kan bli en alvorlig sikkerhets
risiko. Den er ikke farlig i seg selv, men den
kan få dykkeren til å handle galt, umotivert
og hindrer dykkeren i å se faresignalene
i tide. Det er derfor ekstra viktig å skjerpe
konsentrasjonen ved dypere dykking der
dybderus kan være et problem.

Oksygenforgiftning

Som nevnt i fysikkapittelet
utgjør oksygenet ca. 20%
av vanlig atmosfærisk luft.

Vi sier at pustegassen er
hypoksisk hvis den inne
holder < 0,21 bar oksygen
og at den er hyperoksisk hvis den inneholder
> 0,21 bar oksygen. Cellenes forbrenning er
avhengig av O2. Vi er tilpasset for å leve i et
miljø med pO2 ~ 0,2 bar. Oksygendeltrykk kan
variere mellom 0,16 og 0,5 bar uten at skade
vil oppstå, eller at man merker plagsomme
symptomer. Høyere oksygen(del-)trykk enn
0,5 kan forårsake skader i en rekke organer,
men de viktigste er lungene og nervesystemet.
I dag tror man at hyperoksi er forårsaket av
oksygenradikaler og andre reaktive oksygen
forbindelser. Oksygenradikaler er ustabile
oksygenforbindelser med svært kort levetid.
De reagerer lett med en rekke viktige
biologiske stoffer. Kroppen har et forsvars
system, antioksidanter, som forsøker å bryte
ned oksygenradikalene før de får gjort skade,
men kapasiteten til antioksydantene er
begrenset og kan påvirkes av en rekke ytre
forhold. Generelt dannes det flere oksygen
radikaler jo høyere oksygentrykket er i puste
luften (og dermed i blodet). Omfanget av
oksygenskader (oksygenforgiftning) er derfor
avhengig av hvor høyt deltrykk av oksygen
man har i pustegassen og hvor lenge man
puster oksygenrik gass. Det har vist seg at man
kan utsette skadene av hyperoksi ved å puste
gass med normalt (normoksisk) eller mindre
hyperoksiskt oksygentrykk i korte intervaller
mellom pusteperiodene med hyperoksi. Dette
benytter vi oss av ved behandling av trykkfalls
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syke: Pasientene puster oksygen i 20 minutter
før de tar masken av og puster kammer
atmosfære (trykkluft) i 5 min. På denne måten
forsinkes både lungeskadene og risikoen for
oksygenkramper.
Ved vanlig dykking med luft som pustegass,
regner man ikke med at det oppstår skade
forårsaket av høyt oksygendeltrykk.
Oksygenforgiftning (oksygentoksisitet) deles
inn i:
<<Akutt oksygenforgiftning
<< Kronisk oksygenforgiftning
Akutt oksygenforgiftning
Akutt oksygenforgiftning er en skade på nerve
systemet. Oksygenradikaler kan forandre
fettstoffene som finnes i membranene i
nervecellene. Man tror at slike endringer i
nervecellenes membraner er en viktig årsak til
symptomene som oppstår ved akutt oksygen
forgiftning. Det er også påvist endringer i
enkelte signalstoffer (transmittorsubstanser)
i hjernen når man puster en hyperoksisk
pustegass. Sluttresultatet er uansett at det skjer
”kraftige” elektriske utladninger over deler av
hjernen som fører til kramper og bevissthets
tap.
Vanligvis oppstår oksygenkramper mens
man puster en hyperoksisk gassblanding.
Eksempler på slike situasjoner er bruk av
oksygen som pustegass ved dekompresjon i sjø
eller ved overflatedekompresjon. Vanligst er
likevel oksygenkramper forårsaket av oksygen
pusting i trykkammer, altså behandling for
trykkfallssyke og cerebral gassemboli. En
meget sjelden form for oksygenkramper er
den såkalte oksygenstopp-effekten. Det er
kramper som inntreffer etter at eksponeringen
for hyperoksi er avsluttet, for eksempel etter
at man har kommet ut av trykkammeret eller
mens man puster vanlig luft mellom oksygen
periodene.

Oksygenkramper er ikke en egen medisinsk
sykdom. Oksygenkramper er egentlig bare
et ”vanlig” epileptisk anfall som er utløst av
hyperoksi. Alle mennesker kan provoseres
til å få epileptiske kramper. Noen må man gi
medisiner for å få det til, andre kan provoseres
ved å gjøre dem søvnløse, hyperventilere eller
se på flimrete bilder på en skjerm. Ingen er
”immun” mot kramper, men vi sier at krampe
terskelen varierer fra person til person.
Dessverre er virkeligheten enda vanskeligere.
Hvor mye oksygen vi tåler varierer ikke bare
fra person til person, men også fra dag til dag
for samme person. Alkoholpåvirkning, kulde,
varme, CO2-narkose (se under), arbeid, feber
og medikamenter er eksempler på forhold som
vi vet senker krampeterskelen.
Oksygenkramper under vann er livsfarlig.
Man vil ikke dø av krampene men på grunn
av drukning (tap av bitemunnstykke).
I Forsvaret benyttes lukkede og halvlukkede
blandingsgassapparater. Ved bruk av slike
apparater er det egne oksygengrenser for hvert
apparat som gjelder. Ved bruk av hel-lukkede
oksygenapparater er O2-grensen 1,7 bar, og for
halvlukkede apparater med nitrox er grensen
2,0 bar.
Symptomer
Krampene kan forutgås av forvarsler, men kan
like gjerne oppstå uten forvarsel. De vanligste
forvarslene er:
<< Prikking i ansiktet, spesielt i leppene og
rundt munnen
<< Kvalme
<< Svimmelhet
<<Tunnelsyn (kikkertsyn)
<< Nummenhet i ben eller armer
Deretter selve krampeanfallet:
<< Først muskelstivhet: Utstrekning av ben,
armer og nakke, ofte åpen munn. Typisk
< 30 sek varighet
<< Deretter rykkvise kramper i ben og armer.
Typisk < 1 min varighet
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<< Bevisstløshet under hele krampeanfallet
<< Ukontrollert vannlating og/eller avføring
under anfallet kan forekomme.
<< Opphold i pusting (respirasjonsstans)
under krampeanfallet, hurtig åndedrett
etter at krampene er over.
Døsighetsperiode
5–30 min etterpå. Kan
<<
også ha hukommelsessvikt for deler av
hendelsesforløpet umiddelbart før og etter
krampene.
Behandling
Reduser oksygenpartialtrykket i pustegassen.
I et trykkammer vil man ta av pustemasken.
Skjer krampene under vann, må man få
dykkeren til overflaten før masken eller bite
munnstykket taes av.
Beskytt pasienten/dykkeren slik at han ikke
skader seg selv (pass spesielt på hodet). Man
skal ikke putte noe i munnen hans/hennes.
Risikoen for at han/hun svelger eller biter
av det man putter inn er større enn risikoen
for tungebitt. Tungebitt er sjelden farlig eller
alvorlig, derimot kan det forårsake varige tann
skader hvis man presser harde gjenstander inn
i munnen på pasienten.
Krampene går vanligvis over i løpet av et
minutts tid, og det er svært sjelden behov for
å gi krampestillende medikamenter. I samråd
med lege kan kvalifisert personell gi krampe
stillende medisin (for eksempel Valium,
Vival eller Stesolid), helst i form av klyster.
Dykkerlege må kontaktes. Vedkommende
vil avgjøre om behandlingen (ev. overflate
dekompresjonen) skal fortsette med oksygen
som pustegass eller om pasienten skal de
kompremeres. Dekompresjon må ikke på
begynnes mens krampene pågår uansett
hvilken sykdom pasienten behandles for. Husk
at pasienten aldri risikerer oksygenmangel
under ”respirasjonsstansen” under slike anfall.
Kroppen har store oksygenlagre nettopp fordi
pustegassen har vært så oksygenrik.

134

Dykkemedisin

Hva skal man gjøre hvis en dykker får kramper
under bunnfasen av dykk eller i forbindelse
med dekompresjon med oksygen? Her vil to
hensyn komme i konflikt. På den ene siden
er det behov for å få dykkeren til overflaten
for å sikre positiv oppdrift, hindre drukning
og sikre frie luftveier. På den annen side
ønsker man å unngå trykkreduksjon i den
tiden dykkeren holder pusten for å unngå
lungebrist og påfølgende cerebral gassemboli.
Forhold som påvirker bestemmelsen er ting
som tilstedeværelse av pardykker/stand-by
dykker, dykkelederens kompetanse, dykkerens
pusteutstyr (bitemunnstykke eller helmaske)
og årsaken til krampene (feil pustegass og
mulighet for å skifte pustegass uten hjelp
fra dykker). Uansett bør man få dykkeren
hurtig og kontrollert til overflaten. Lunge
brist og cerebral gassemboli kan oppstå, men
sannsynligvis er det større mulighet for at
dykkeren vil drukne hvis han/hun ikke blir
brakt til overflaten. De fleste medisinske
problemene er selvsagt enklere å håndtere
på overflaten enn under vann.
Kronisk oksygenforgiftning
Lungeskade (Lorrain-Smith-effekten) kan
oppstå hvis man puster oksygen med høyere
deltrykk enn 0,5 bar over lengre tid. Det er
de tynne dekkcellene i lungeveggen og lunge
kapillærene som blir skadet. Alveoleveggene
kan bli fortykket, og de minste luftveiene
blir innsnevret slik at det blir en reduksjon
i lungekapasiteten, utåndingshastigheten og
transporthastigheten av gass mellom alveoler
og blod.
Forsøk har vist at små forandringer kan oppstå
med pO2 = 0,5 bar. Er forandringene reversible?
Før regnet man med det, fordi enkle målinger
av lungenes vitalkapasitet ble normalisert og
subjektive plager forsvant i løpet av en–tre
måneder etter eksponeringen. Nyere for
søk tyder imidlertid på at reduksjonen i
lungekapasitet er varig. Tallmessig er nok
reduksjonen i lungekapasitet liten, og enda
mindre er de subjektive plagene som dykkere
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opplever ved moderat hyperoksi. Det er
imidlertid økende interesse omkring hvilke
plager dykkeren vil merke i høyere alder,
altså i den tiden hvor vi får bruk for lungenes
”reservekapasitet”.

I kapittel 4 om dekompresjonsteori, er det en
oversikt over hvordan man beregner UPTD
ved å multiplisere en trykkavhengig konstant
med eksponeringstiden. Tabellen er enkel å
bruke.

For ”vanlige” dykkere er det neppe grunn til
å frykte senskader på lungene. Annen luft
forurensing og ikke minst røyking er minst
like sterke miljøgifter som den (beskjedne)
hyperoksien man utsetter seg for ved vanlig
dykking. ”Tekniske dykkere” som bruker
oksygen under dekompresjon og oksygenrike
blandinger i bunnfase kan ha noe større risiko.

UPTD-begrepet har begrenset praktisk
anvendelse. Det er først og fremst ved store
anleggsarbeider med bruk av overflate
dekompresjon eller nitrox som pustegass at
det anvendes. I sportsdykkersammenheng
vil man ofte møte begrepet ”OTU” (Oxygen
Toxicity Unit) som beregnes på samme måte.
Amerikaneren Bill Hamilton har laget et tabell
verk (Repex) som gir anbefaling på hvor mye
OTU som er forsvarlig å bli eksponert for. Man
kan regne med å møte dette begrepet i dykke
computere og dekompresjonsprogrammer.

Symptomer
<< Brystsmerter/svie i brystet
<< Hoste
<< Ubehag ved pusting, overfladisk pust
Hvordan kan man vite hvor mye oksygen
man kan puste uten å få lungeskader? Et
vitenskapelig eksakt svar er det ikke mulig
å gi, men en mye brukt metode er de såkalte
”Unit Pulmonary Toxic Dose” eller UPTD.
Hvis man puster en gass med pO2 = 1,0 bar
i 1 min, har man fått én UPTD, to minutter
gir to UPTD osv.. Dessverre er det ikke fullt
så enkelt. Det er en lineær sammenheng
mellom tid og UPTD, men sammenhengen
mellom oksygenpartialtrykket og UPTD er
mer kompleks:

hvor t = tiden (min) man puster en hyper
oksisk pustegass med partialtrykk P (bar).
1425 UPTD vil i gjennomsnitt gi en reduksjon
i lungenes vitalkapasitet (”lungekapasiteten”)
på ca 10%. Man tror at en slik reduksjon er
reversibel. Ved dykking over flere dager bør
man redusere oksygenbelastningen.
Maksimale daglige doser på mellom 300 og
800 er vanlig å angi, avhengig av hvor mange
dager det er snakk om å dykke.

Karbondioksidforgiftning

Også kalt kulldioksidfor
giftning eller CO2-narkose.
CO2 produseres som et av
fallsprodukt i forbindelse
med cellenes stoffskifte.
CO2 transporteres med
blodet til lungene hvor det skilles ut. CO2narkose oppstår hvis innholdet av CO2 i blodet
blir for høyt.

Vanligvis er CO2-konsentrasjonen i luften ca
0,04%, mens den stiger til ca. 5% (0,05 bar)
i alveolene. Hvis man puster i en maske eller
snorkel med stort dødrom vil man puste inn
sin egen utåndingsgass igjen. Dermed vil
CO2-konsentrasjon i lunger og blod øke. En
annen årsak til opphopning av CO2 i lungene
er hvis ventilen er dårlig regulert og har høy
utåndingsmotstand. Hardt arbeid (øket CO2produksjon) og tung pustegass (økende dybde)
vil forverre problemet.
Symptomer
Det viktigste symptomet ved CO2-forgiftning
er åndenød (tungpustethet, kvelningsfor
nemmelse). Andre viktige symptomer er:
<< Hodepine
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<< Hjertebank
<<Angst
<< Svetting, huden varm og rød
<< Hyperventilering
Avhengig av pustegassens innhold av CO2
utvikles symptomene slik:
<< pCO2 0,00–0,02 bar: Ingen symptomer
<< pCO2 0,02–0,06 bar: Tiltagende symptomer
ved anstrengelse
<< pCO2 0,06–0,12 bar: Tiltagende symptomer
i hvile
<< pCO2 0,12–0,15 bar: Økende risiko for
besvimelse
pCO2
> 0,15 bar: Besvimelse og til slutt
<<
død. Åndedrettet klarer ikke å kompensere
Karbondioksid er 1,5 ganger tyngre enn
oksygen og nitrogen og vil kunne samle seg
på lavtliggende steder (for eksempel i drakten
hos en hjelmdykker) hvis luftsirkulasjonen
er dårlig.
Karbondioksid produseres også ved andre
forbrenninger av organisk materiale, og kan
komme inn i pustegassen ved feil i kom
pressoren eller ved forurensning av luften som
suges inn i denne. I slike tilfeller vil vanligvis
gassen smake og/eller lukte dårlig fordi det er
samtidig forurensing med andre gasser.
CO2-resistens
Åndedrettet (minuttventilasjonen) vil øke
jo mer CO2 det er i blodet. Det er hensikts
messig, ettersom det er slik kroppen prøver
å beskytte seg mot en CO2-opphopning. Det
viser seg at dykkere reagerer mindre på CO2økning i blodet enn ikke-dykkende. Man vet
ikke grunnen til dette, og en slik redusert
respons er egentlig ikke fysiologisk gunstig.
Redusert CO2-respons vil rett nok gjøre det
mulig å holde pusten lengre under vann,
men øker samtidig risikoen for at CO2 kan
bli så høy at man besvimer under ugunstige
forhold med tett pustegass og hardt fysisk
arbeid. Dårlig CO2-respons er spesielt farlig
ved undervannssvømming mens man holder
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pusten etter forutgående hyperventilasjon. I
en slik situasjon kan man forsinke tidspunktet
man går til overflaten så mye at man besvimer
av O2-mangel. Dette kan du lese mer om i
avnittet om grunntvannsbesvimelse.
Andre effekter av CO2 (karbondioksid)
Har vi bobler (trykkfallssyke) kan CO2 trolig
bidra til en volumøkning av boblene.
Kjernedannelse
Det spekuleres i om CO2 kan være såkalte
”kjernedannere”, altså et forstadium til gass
bobler. Boblekjerner er ikke farlige i seg
selv, men hvis de finnes der hvor det er gass
overskudd (ovemetning), mener man at de vil
samle gassen i bobler.
Utvider blodårer
Der det er mye CO2, vil det bli større blod
gjennomstrømning. Dette er ugunstig i
bunnfasen av dykket, da det vil strømme mer
nitrogen inn i vevet. Under dekompresjon er
det trolig en fordel med en viss økning av CO2
mengden i blodet, fordi det antas å bidra til
en hurtigere utvasking av nitrogen. Utvidede
blodårer i hjernen vil for øvrig gi hodepine.
Stimulerer åndedrettet
CO2 påvirker pustesenteret i hjernen. Hvis det
er mye CO2 i blodet, økes respirasjonen, og
ved lite CO2 i blodet, reduseres respirasjonen.
Ventilasjonen øker med CO2-innholdet i
blodet til CO2-mengden blir så høy at den
faktisk bedøver pustesenteret i ryggmargen.
Hvis pustegassen inneholder mer enn ca
0,15 bar med CO2, vil dette skje. Når puste
senteret blir bedøvet, gir det færre impulser
til åndedrettsmuskulaturen, og man puster
mindre. Mindre ventilasjon vil medføre at
CO2-mengden i blodet økes ytterligere, puste
senteret blir enda mer bedøvet, og man puster
enda mindre osv.. Vi har kommet til et kritisk
punkt. Kroppen vil ikke kunne kompensere
en slik situasjon selv, tvert i mot, man vil
omkomme hvis ikke CO2-innholdet i puste
luften reduseres.
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Figur 3.45 Karbonmonoksid fra for eksempel eksos er livsfarlig i pusteluften

Karbondioksidunderskudd i kroppen
Følgene av for lite CO2 i kroppen er omtalt
under emnet hyperventilering i anatomi/
fysiologidelen.

Karbonmonoksidforgiftning

Også kjent som kullosfor
giftning eller CO-forgift
ning. Karbonmonoksid skal
ikke forekomme i puste
luften, men kan komme
inn i flaskene hvis kom
pressoren suger inn egen
eller annen eksos (Figur 3.45), røyk eller annen
forurensning. Teknisk feil på kompressoren
kan dessuten føre til ufullstendig forbrenning
slik at CO kan komme inn i pusteluften. Ren
CO-forgiftning er en sjeldenhet. Den fore
kommer (heldigvis) vanligvis sammen med
andre forbrenningsgasser (røyk). Ettersom
CO er så giftig er det et problem at gassen i
seg selv både er lukt- og smaksfri.
CO er giftig fordi den binder seg så sterkt
til blodfargestoffet hemoglobin (Figur 3.46).
Hemoglobin er et stoff inne i de røde blod
legemene som frakter O2 i blodet. Selv små
mengder CO i pusteluften kan altså fortrenge
O2 praktisk talt fullstendig, hvorpå man blir
kjemisk kvelt. CO har ca. 240 ganger større

Figur 3.46 CO binder seg til hemoglobinet i
blodet og fortrenger O2, slik at en kveles.

affinitet til hemoglobin i de røde blod
legemene enn O2. Tobakksrøyk inneholder
små mengder CO. Storrøykere kan ha ca 10%
av hemoglobinet (unyttig) bundet til CO. Som
alle andre bør dykkere unngå å røyke, men
spesielt bør man unngå røyking før dykking.
CO forårsaker skade på flere måter. Først
blir kroppen ”kjemisk kvelt” fordi blodet
transporterer mye mindre oksygen til cellene.
Siden kroppen har svake oksygensensorer, vi
vil altså ikke puste særlig mye mer selv om
oksygenmengden i blodet er redusert (så lenge
ikke CO2-mengden er øket). Dessuten binder
CO seg til cellenes energiverk, enzymene
(kjemiske forbindelser som deltar i stoffskiftet
i cellene). CO kveler altså cellene innvendig
også. Endelig vil CO reagere med viktige fett
stoffer i cellemembranen. Det er trolig det som
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er grunnen til at mennesker som har vært
utsatt for kullosforgiftning kan få senskader
fra nervesystemet, selv om forgiftningen aldri
var så sterk at de sluttet å puste.
Symptomer og funn
Symptomer på forgiftning/forurensning kan
være hodepine og/eller øresus. Bevisstheten
svekkes gradvis. Ren CO-forgiftning (ingen
andre gassforurensinger) er farlig fordi den
vanligvis er symptomfri. Man merker ingen
ting før man er bevisstløs. I lærebøkene kan
man lese at huden blir lyserød ved CO-for
giftning. Det er riktig, men kan være vanskelig
å se.
MERK
Bevisstløshet i forbindelse med dykking kan
være CO-forgiftning, men sannsynligheten
for dette er liten. Grunnen er at CO sjelden
forurenser pusteluften alene i et omfang som
gjør at man kan miste bevisstheten. Ved sam
tidig forurensing med andre gasser, vil disse
vanligvis være så ubehagelige, at man bryter
av dykket før CO-forgiftningen truer bevisst
heten. Cerebral gassemboli og drukning er
de viktigste ”dykkerelaterte” årsakene til
bevisstløshet hos dykkere. I tillegg kommer
et stort antall vanlige sykdommer som ikke
har spesifikk sammenheng med dykkingen.
CO-forgiftning i forbindelse med dykking
oppdages vanligvis ved hodepine, kvalme eller
ubehag under eller etter dykk. Det er viktig å
få undersøkt pustegassen ved slike symptomer.
Behandling
Avbryt dykket kontrollert ved ubehag. Ved
mistanke om CO-forgiftning må man kon
takte lege og diskutere diagnose og ev. behov
for transport. Gi 100% oksygen på maske i
ventetiden.
Videre behandling avhenger av forgiftnings
graden. Ubehandlet vil mengden CO i blodet
halveres i løpet av drøyt 5t 20 min. Hvis man
puster 100% oksygen på maske (på overflaten)
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vil CO-mengden halveres i løpet av 1t 20 min.
Oksygen på maske er altså i seg selv en effektiv
behandling. Ved alvorlige røykforgiftninger
(bevissthetstap, store mengder CO i blodet)
må pasienten behandles i trykkammer. Ved
å puste oksygen i trykkammer med 3 bar
(tilsvarende 20 meter) kammertrykk vil
mengden CO halveres i løpet av ca 20 min.
Den andre fordelen ved å ta pasienten i
trykkammer, er at oksygenmengden som løses
(fysisk) i blodet (ca 6 ml oksygen/100 ml blod)
er tilstrekkelig til å forsyne cellene selv om alt
hemoglobinet er bundet til CO.

Oppsummering gassforgiftninger

Det kan være vanskelig å vurdere gassfor
giftninger på dykkestedet. Ved mistanke om
gassforgiftning, uansett type, bør man derfor
avbryte dykket og foreta en kontrollert opp
stigning. Årsaken til angst, kvelningsfølelse,
hodepine, øresus, forvirring, osv. må avklares
på land. Neste stadium kan jo være bevisst
løshet eller kramper. Som nevnt over må
man også vurdere andre årsaker enn gassfor
giftning hvis en dykker kommer bevisstløs
til overflaten. Symptomene vil forsvinne eller
bli vesentlig svakere ved de fleste tilfeller av
gassforgiftninger når dykkeren kommer til
overflaten. Bevisste dykkere vil forklare at
symptomene oppstod under bunnfasen av
dykket og ble gradvis verre etter hvert som
tiden gikk. Trykkfallssyke og cerebral gass
emboli får symptomene etter at dykket er
avsluttet.

Andre gasser

Det brukes også andre inertgasser enn nitro
gen i forbindelse med dykking. Nitrogen
og helium vil bli omtalt i dette kapittelet. I
tillegg skal vi kort nevne argon som brukes av
”tekniske dykkere” som isolerende draktgass.
Argon har ca 30% lavere varmeledningsevne
enn luft og blir av den grunn foretrukket som
draktgass av dykkere som må dykke dype og/
eller langvarige dykk. Brukt som draktgass er
ikke dette et problem (annet enn at effekten av
dette er omdiskutert). Imidlertid kan det opp
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stå fare for gassforgiftning (oksygenmangel)
hvis det skjer omveksling av gassflasker. De
som kjøper Argon som sveisegass (dekkgass)
kan bli plaget av svie/irritasjon i huden fordi
sveisegass inneholder en blanding av CO2
og Ar. CO2 vil reagere med vann og danne
karbonsyre, som er en svak syre.
Hydrogen (H2)
H2 har lavest molekylvekt og skulle være
respirasjonsfysiologisk ideell til å bruke som
inertgass. Den er dessuten rimelig og lett
tilgjengelig. Den har vært forsøkt benyttet i
blandinger med O2 som pustegass, men faren
for dannelse av knallgass er stor. Kostnadene
ved å lage sikre pustegassapparater og/eller
gjenvinningsanlegg for hydrogen (i såkalte
”metningssystemer” for dykking) er derfor stor.
Det er bare franske eksperter som behersker
denne prosedyren operativt. hydrogen gir
mindre HTNS enn helium. Det ble benyttet
en blanding av hydrogen, helium og oksygen
da det tidligere franske dykkeselskapet Comex
(nå Stolt Comex Seaway) satte dybderekorden
for bemannet dykking til 701 meter i sin
eksperimentelle dykkesimulator i Marseille
1994.
Helium (He)
På grunn av sin lave molekylvekt, tetthet (ca
seks ganger lettere enn nitrogen) og meget
beskjedne narkotiske effekt i forhold til de
andre gassene, er den særlig anvendbar
ved dypdykking. Man unngår dybderus
problematikken (fire ganger mindre narkotisk
enn nitrogen) og den store pustemotstanden.
Vanlig luft blir så “seig” at den vanskelig kan
pustes på større dyp. En ulempe er at helium
leder varmen ca seks ganger lettere enn luft,
den fordreier dessuten stemmen slik at den blir
vanskelig å forstå. Taleforvrengningen øker
med økende dybde. Det er laget elektroniske
stemmefiltre som skal normalisere tale
stemmen ved denne formen for dykking, men
disse filtrene er ikke særlig effektive. Helium
er lite tilgjengelig og dyr å produsere.

3.2.6 Andre dykkerskader

Høytrykks-nervesyndromet – HTNS

Høytrykks-nervesyndromet (”High Pressure
Nervous Syndrome” – HPNS) er en dykke
relatert påvirkning av nervesystemet. Den inn
treffer i praksis ikke ved dykking grunnere enn
150 meter, og er først og fremst avhengig av
kompresjonshastigheten, sekundært av hvilke
inertgasser (He, N2 eller H2) man puster. Vi
vet fortsatt lite om den egentlige årsaken til
HTNS. I praksis er dette plager som bare
rammer offshore-dykkere, og selv for dem er
det sjelden å oppleve det ved ”vanlig” dykking
på kontinentalsokkelen, som er grunnere enn
180 meter. Med den rivende utviklingen av
såkalt ”teknisk dykking”, kan dette også bli et
problem for ”fritidsdykkere”.
Symptomer og funn
<< Sløvhet/treghet
<< Konsentrasjonsvansker.
<< Mikrosøvn (sover 1–2 sek).
<< EEG-forandringer (hjernens elektriske
aktivitet)
<< (Fin) skjelving
<< Ustøhet
<< Kvalme, oppkast, diare
<<Vekttap
<< Hukommelsestap, dykkeperioden glemmes
<< I ekstreme tilfeller: Vrangforestillinger og
hallusinasjoner

Senskader av dykking

Ved ulykker og sykdommer kan en rekke
organer bli skadet. Det faller utenfor formålet
for dette kapitlet å beskrive. I dette kapitlet
skal vi konsentrere oss om senskader som
kan oppstå selv når dykkingen skjer i samsvar
med gjeldende regler og innenfor aksepterte
tabellgrenser.
De viktigste skadene kan skje i:
<< Nervesystem
<< Lunger
<< Skjelett
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Vitenskapelig kan man ikke med sikkerhet
påvise senskader i andre organsystemer uten at
dykkeren har vært utsatt for åpenbare ulykker
eller sykdommer, men det er en løpende
diskusjon om følgende organsystemer kan
bli skadet selv ved ukomplisert dykking:
<< Hjerte
<< Øye(-bunn)
<< Mellomvirvelskivene i ryggsøylen

Effekter på hjertet og forandringer
i hjertemuskulatur

Det er funnet betydelige forskjeller i hjertevekt
og hjertemuskeltykkelse i et materiale fra for
ulykkede yrkesdykkere sammenlignet med en
gruppe forulykkede sportsdykkere.
De funn som er gjort, indikerer imidlertid at
allerede ved små dyp induseres påvirkninger
på hjertet som krever større ytelser av hjertet,
og som stiller krav til kransarteriene som
skal transportere blodet fram til hjerte
muskulaturen. Forandringene vil trolig etter
en tid bli permanente.
Det foreligger indikasjoner på at den kraftigere
muskulatur som utvikles (på venstre side av
hjertet, som svar på et større arbeid) er av
dårlig kvalitet.

Bennekrose

Bennekrose betyr sykelig tap av beinvev.
Slikt tap skjer vanligvis i skaftet til de lange,
vektbærende rørknoklene. Øvre del av over
armsbenet, øvre og nedre del av lårbenet og
øvre del av leggbenet er de vanligste stedene
for bennekrose. Der hvor benvevet ”dør”, vil
det bli arrvev, enten i form av kompakt ben
vev eller kalkfattig, løst benvev. Dette lyder
kanskje dramatisk, men heldigvis er det slik
at bennekrose svært sjelden gir symptomer.
Oftest blir det oppdaget tilfeldig ved røntgen
undersøkelse av annen grunn. Bare en svært
liten andel av dem som får bennekrose blir
plaget med senere leddsmerter. Risiko for å
utvikle bennekrose synes å øke ved økende
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dykkedybde, dykkekarrierens lengde og fore
komst av trykkfallssyke.
Den mest nærliggende forklaringen til ben
nekrose hadde kanskje vært at gassbobler ble
dannet under dekompresjon og at disse så
skadet benet. En annen mulighet er at det
løsner fett (fra benmargen) som føres med
blodet og at slike fettdråper (fettembolier)
stenger igjen blodårene i benet. I realiteten
har vi ingen gode bevis for noen av teoriene.

Skader på nervesystemet

Det er vitenskapelig enighet (konsensus) om
at dykking kan skade nervesystemet. Inter
nasjonalt er det imidlertid en meget ”hissig”
debatt om omfang av skader og konsekvenser
av skadene.
Det er påvist mer nevrologiske symptomer
og flere nevrologiske (unormale) funn hos
offshore-dykkere enn hos sammenlignbare
personer uten dykkeerfaring. Nyere forskning
fra Tyskland viser at sportsdykkere har flere
forandringer påvist ved magnet-tomografi
av hjernen enn jevnaldrende ikke-dykkere.
Totalt sett er det altså gode holdepunkter for at
selv ”ukomplisert” dykking kan skade nerve
systemet. I de fleste tilfeller vil slike ”skader”
være små og uten praktisk betydning for
dykkerens livskvalitet. Ennå vet vi for lite
om slike skader kan redusere dykkerens livs
kvalitet i høyere alder, men det er en viss uro
for at denne typen senskader kan ”spise av
reservekapasiteten”. Det som imidlertid alle
er enige om, er at trykkfallssyke kan for
årsake varige skader på nervesystemet som
kan redusere livskvaliteten (for eksempel
lammelser, nummenhet, konsentrasjons
vansker, depresjon, irritasjon osv.). Det
primære er derfor å unngå denne typen skade.
3.2.7 Oksygenmangel (hypoksi)

Vi er avhengige av oksygen for å kunne for
brenne næringsstoffer og lage energi i cellene.
Hvis oksygenmangel (hypoksi) inntreffer
gradvis, kan man forvente følgende:
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<<>0,16 bar: Ingen symptomer
<< 0,14–0,16 bar: ”Gråsone”. Symptomer ved
hard fysisk belastning
<< 0,12–0,14 bar: Symptomer ved anstrengelse
<< 0,10–0,12 bar: Symptomer i hvile
<< 0,08–0,10 bar: Besvimelse
Symptomene ved oksygenmangel (når den
inntreffer gradvis) er syns/hørselspåvirkning,
tretthet/slapphet, tungpustethet og hodepine.
Hvis oksygenmangelen inntreffer akutt (for
eksempel fordi man puster feil pustegass),
behøver man ikke å merke noen ting før man
besvimer. Nettopp dette er det ”skumle” med
hypoksi: Den er vanligvis symptomløs. Det
er lite dykkeren kan gjøre for å være opp
merksom på symptomene på oksygenmangel.
Rutinene må derfor være slik at dykkeren ikke
ved vanvare kan begynne å puste en gass med
for lavt oksygendeltrykk.
Ren oksygenmangel er en sjeldenhet ved
dykking, bortsett fra de tilfeller hvor tilførsel
av pustegass er helt stanset opp. De siste års
utvikling av ”teknisk dykking” gjør at man
bør være våken for det igjen. Ved ”teknisk
dykking” bruker man gassblandinger som
ofte inneholder lave oksygenkonsentrasjoner.
Pustes slike blandinger på grunn dybde, vil
man kunne besvime.
I tillegg vil faren for oksygenmangel alltid være
til stede ved bruk av blandingsgassapparater
(rebreathere).
3.2.8 Kjemisk forgiftning med
pustekalkblanding (”Cocktail”)

Kjemisk forgiftning oppstår når dykkeren
svelger/puster inn lut i munn og hals ved bruk
av rebreathere.
Hvis vann lekker inn i pustekretsløpet og
kommer i kontakt med kalkfilteret, dannes
den etsende oppløsningen lut. Dersom
dykkeren har hodet horisontalt eller nedover,
kan denne blandingen komme gjennom inn

åndingsslangen og irritere eller skade ånde
drettssystemet.
Symptomer
Dykkeren kan føle økning i pustefrekvensen
eller hodepine som symptomer på økt karbon
dioksid i pustegassen. Dette skjer fordi kalkens
evne til å absorbere karbondioksid svekkes
når den blandes med vann. Hvis problemet
ikke løses øyeblikkelig, kan det ende med
at dykkeren inhalerer eller svelger den
etsende oppløsningen. Ved kontakt oppstår
øyeblikkelig en kvelende, ekkel smak og svie.
Dette blir populært kalt en ”cocktail”. Skaden
dykkeren påføres er avhengig av mengde og
spredning av oppløsningen.
Behandling
Kommer den etsende oppløsningen inn i
munn og svelg må dykkeren umiddelbart
utføre følgende:
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Øyeblikkelig innta en stående posisjon i
vannet
Aktivisere ”by-pass”-ventilen og kontinuerlig
spyle gjennom apparatet med oksygen.
Dykkeren foretar en kontrollert oppstigning
til overflaten og blåser ut gjennom nesen.
Dersom det ved drill under vann er tegn på at
vann har lekket inn i oksygenapparatet, avbryt
straks dykket, eller start alternativt pusting av
pressluft hvis dette er tilgjengelig.
Rens munnen flere ganger på overflaten,
helst med ferskvann. Ferskvann eller annen
tilgjengelig drikke bør deretter svelges. Sjø
vann og syrlige drikker som for eksempel
fruktsaft bør unngåes. Unngå brekninger.
Som et resultat av kjemisk forgiftning kan
dykkeren få problemer med å puste til
strekkelig under oppstigningen. Dykkeren
bør derfor observeres for symptomer på lunge
sprengning. En dykker som har vært utsatt for
kjemisk forgiftning bør undersøkes av lege så
raskt som mulig.
Hvis dykkeren har inhalert mindre mengder
lut i luftveiene og lungene kan han/hun
etter hvert utvikle tungpust/pustebesvær på
grunn av ”kjemisk lungebetennelse”. Dette
kan utvikle seg i løpet av timer og dager etter
hendelsen. Pusteproblemer etter ”kjemisk
lungebetennelse” skal behandles på sykehus.
Ved større lutskader (ev. syre) kan det over tid
utvikle seg forsnevringer i luftveiene.
MERK
Gjennomføring av våttest under klargjøring
av oksygenapparatet er viktig for å unngå
lekkasjer. I tillegg skal hver dykker kontrollere
at parkameraten er fri for lekkasjer før paret
forlater overflaten.
3.2.9 Hypotermi (nedkjøling)

Generell nedkjøling, hypotermi, er et problem
når kroppen kommer i kaldt vann. Vann leder
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varmen 26 ganger bedre enn luft. Et like stort
problem kan være at varmekapasiteten (evnen
til å lagre varme) er 1000 ganger større enn
luft. Dette innebærer i praksis at selv små
avvik fra den termonøytrale sonen vil gjøre
at man mister kroppsvarme. I luft vil kroppen
være i varmebalanse hvis lufttemperaturen er
ca 28 °C. I vann må vanntemperaturen være
35 °C for at vi skal ha det komfortabelt hvis
vi ligger i ro (uten å skjelve).
Behandling
Et lite område i hjernen forsøker å regulere
kjernetemperaturen til ca 37 °C uavhengig
av forandringer i det ytre miljøet. Kroppens
eneste måte å øke varmeproduksjonen på er
å starte skjelving. Varmetapet kan derimot
økes ved å øke gjennomblødningen av huden
og ved svetting.
Hudoverflaten til en voksen person er ca 2 m2.
Kroppen benytter denne flaten aktivt til å
regulere kroppstemperaturen. Kroppen kan
avgi varme ved å åpne blodårer i de ytre hud
lag. Motsatt vil disse blodårene bli stengt av
hvis kroppstemperaturen faller. Huden i hode
bunn har ikke samme evne til å stenge blod
årene. Varmetapet i dette området kan derfor
bli stort hvis det ikke beskyttes. I huden finnes
det varme- og kuldereseptorer som informerer
hjernen om omgivelsestemperaturen. Hvis
hudtemperaturen blir lavere enn ca 10–12 °C,
opplever vi det ikke lenger som bare kulde,
men som smerte. Hvis hudtemperaturen blir
for lav (< ca 10 °C), mister hudens blodårer
evnen til å stenge igjen. Årsaken er at kulden
hemmer muskulaturen i, og/eller nervene til
de minste blodårene slik at blodårene utvider
seg (selv om ikke dette er hensiktsmessig).
Hudens isoleringsevne er sterkt avhengig av
fettlaget under huden. Mennesker med tykt
lag underhudsfett er bedre beskyttet mot ned
kjøling enn tynne personer.
For å forhindre nedkjøling, begynner vi
å skjelve når det blir kaldt. Skjelvingen
begynner ganske tidlig, og når sitt maksimale
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når kroppstemperaturen har nådd 35 °C.
Skjelvingen opphører eller er sterkt redusert
når kroppstemperaturen har nådd 32 °C. Man
skulle kanskje tro at fysisk aktivitet måtte være
fordelaktig for å forsinke varmetapet. Når man
er i aktivitet blir man jo varm. Det viser seg
imidlertid at varmetapet blir større hvis man
anstrenger seg under vann enn om man holder
seg i ro. Årsaken er trolig at varmt blod fra
muskulaturen føres til huden og avkjøles der.
Hvor fort kroppstemperaturen faller er mest
av alt avhengig av vanntemperaturen og på
kledningen, deretter tykkelsen på underhuds
fettet, fysisk aktivitet, sykdom, medikament
bruk osv. Hvis man tar utgangspunkt i en
naken person som oppholder seg i sjøvann
med vanntemperatur ned mot 15–20 °C, vil
vedkommende kunne få problemer med å
holde varmen etter ca 1½–2½ time. Kommer
temperaturen på vannet mot kroppen ned
mot 10–15 °C, er det trolig at han/hun vil bli
stivfrossen og utmattet etter 60 min. I vann
med temperatur på 5 °C vil situasjonen kunne
være alvorlig etter ca 30 min.

Isbading eller annen plutselig eksponering for
iskaldt vann utløser en rekke sterke fysiologiske
responser. Først kommer en ukontrollert
økning av åndedrettet, som kan forårsake
drukning hvis det skjer under vann. Blodtrykk,
puls og hjertets pumpevolum (minuttvolum)
vil øke. Dette er en kraftig belastning på hjertet
og kan medføre hjerterytmeforstyrrelser hos
disponerte personer. Nedsenkningen i vann vil
gjøre at nyrene produserer mer urin (det føres
mer blod tilbake til brysthulen og de store
sentrale blodårene), men i tillegg vil kulden i
seg selv øke urinproduksjonen. Man blir altså
dehydrert. Endelig vil man begynne å skjelve
kraftig samtidig som hypofyse (et hormon
produserende organ i hjernen) og binyrer vil
produsere store mengder ”stresshormoner”
(blant annet adrenalin og cortison). Dette vil
ytterligere være en belastning for hjertet.

Dykkerens beskyttelse mot hypotermi

Kuldebeskyttelse i form av våtdrakt
Bruk av våtdrakt i forbindelse med dykking
har etter hvert utviklet seg til å bli en
sjeldenhet i nordiske farvann. Våtdrakten
vil i praksis slippe inn et (vanligvis) tynt lag
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vann. Hvor mye vann som slippes inn er
avhengig av hvor godt drakten er tilpasset.
Likevel, selv ved en optimalt tilpasset drakt,
må denne vannmengden varmes opp. Dette
krever betydelig varme. Hvis våtdrakten er
dårlig tilpasset, kan varmetapet bli stort fordi
kaldt vann kan sirkulere gjennom drakten.
Det er vist at våtdrakter ikke er så effektiv
som man kanskje kan få inntrykk av til å
hindre varmetap. De isolerer nemlig godt
nok til at hudtemperaturen økes. Det gjør
at man ikke opplever dykket som kaldt og
man begynner ikke å skjelve. Det at man ikke
begynner å skjelve gjør imidlertid at kropps
temperaturen reduseres forholdsvis raskt. En
annen ulempe ved våtdrakter av neopren, er
at de små (nitrogen-) blærene i stoffet blir
kompremert når man dykker. På 30 meter er
tykkelsen redusert til det halve. Dette reduserer
isolasjonsevnen vesentlig ved dypere dykk.
Knep våtdraktdykkere kan benytte for å
redusere raskt varmetap:
<< Dersom overflatevannet er varmest, svøm
rundt i overflaten til vannet i drakten er
oppvarmet. Det tapper en for mye varme
å varme opp det kalde vannet på dypet.
<< Dersom overflatevannet er kaldest, dykk
straks ned til dypere, varmere vann.
<< Hell varmt vann i drakta før dykking.
Kuldebeskyttelse i form av tørrdrakt
Dette er nå den vanligste drakttypen som
brukes i Norge. Er drakten tett, vil den gi
god termisk beskyttelse. Luft (draktgass) er en
god isolator og isolasjonen bedres ytterligere
ved bruk av undertøy som isolerer luftlag
og hindrer sirkulasjon av gassen i drakten. I
praksis brukes det nesten bare (trykk-) luft
som draktgass. I det tekniske dykkemiljøet har
man i lengre tid eksperimentert med Argon
som draktgass. Denne gassen har ca 30%
mindre varmeledningsevne enn luft og skulle
dermed ha opplagte fordeler. En norsk studie
tyder på at dette har liten betydning i praksis.
Det er altså foreløpig ingen god grunn til å
skifte ut trykkluft med Argon som draktgass.

144

Dykkemedisin

75

Kuldebeskyttelse i form av varmtvannsdrakt
Ved dypdykking blir både tørrdrakt og våt
drakt ineffektive mot kulda. Varmetapet ved
åndedrettet er stort ved dypdykking hvor man
bruker en blanding av helium og oksygen
som pustegass. Helium leder varmen ca seks
ganger mer enn luft, og ikke minst har den
tette pustegassen evnen til å bære mye varme
vekk fra kroppen. Ved dypdykking bruker
dykkeren en våtdrakt av neopren som blir
tilført varmt vann som spyler over kroppen
til dykkeren ved et system av perforerte rør.
Vannet strømmer ut gjennom åpninger ved
håndledd og ankler. Varmtvannet kommer
fra overflaten gjennom slange fra svære
varmtvannsberedere og pumper. Komfort–
temperaturen på vannet ligger vanligvis i
området 35–37 °C. På grunn av varmetapet
i utåndingsluften er det i tillegg nødvendig
å varme opp pusteluften til dykkeren. Det er
derfor satt en ”varmeblokk” på pusteutstyret
til dykkeren.

Nyere former for aktiv
oppvarming av dykkere

Det er konstruert alternative former for aktiv
oppvarming av dykkere basert på kjemiske
reaksjoner, elektrisitet og varmtvanns
sirkulasjon. Det mest lovende for øyeblikket
er trolig lukket varmtvannsdrakt (såkalte
”tube suit”) som består av et lukket kretsløp
med vannrør som sirkulerer oppvarmet vann
i drakten til dykkeren.

Fysiologi og symptomer
ved hypotermi

Hypotermi er fall i kjernetemperaturen (for
eksempel målt i endetarmen) til under 35 °C.
Hypotermi inndeles i tre kategorier med
følgende kjernetemperaturer:
<< Mild:
32–35 °C
<< Moderat: 28–32 °C
<< Dyp:
< 28 °C
I mange bøker kan du lese om ”after-drop”.
After-drop er et fall i kjernetemperatur som
inntreffer etter at pasienten er tatt opp av

vannet/fjernet fra kulden. I mange av de
samme bøkene vil man kunne lese at årsaken
til temperaturfallet er at ”kaldt blod blir ført
tilbake fra den kalde huden til kjernen”. (Det
gir ”å drepe med kaldt blod” en ny mening).
Dette er den minst viktige årsaken til ”afterdrop”. Den viktigste årsaken til temperatur
fallet er at den varme kroppskjernen fortsetter
å avgi varme til ”skallet” (huden) også etter at
den ytre nedkjølingen er avsluttet.
Symptomer og funn
Allmenntilstand
Ved mild hypotermi domineres plagene av
skjelvinger og kuldefølelse. Ved moderat
og dyp hypotermi blir pasienten tiltagende
initiativfattig, sløv, uinteressert og vil ved
dyp hypotermi virke død, fordi åndedrett og
hjerteaksjon enten er opphørt eller redusert
så mye at det er vanskelig å registrere det. Ved
moderat hypotermi er det en fare at pasienten
ikke opplever kulden som sjenerende og er
sløv/ukritisk og kan begynne å ta av seg klær/
utsette seg for ytterligere kulde (paradoksal
varmefølelse).
Hud
Huden blir blek og kald fordi blodårene
avsnøres. Hvis hudtemperaturen blir lavere
enn 10–12 °C kan man få en paradoks og
uhensiktsmessig blodåreutvidelse. Ved dyp
hypotermi kan huden bli marmorert og blålig
og til forveksling ligne dødsflekker man ser
hos døde personer.
Muskulatur
Ufrivillige skjelvinger starter allerede ved lett
nedkjøling, når sitt maksimale ved ca 35 °C
og opphører ved ca 32 °C.
Hjernen/sinnstilstand
Nedsatt dømmekraft ved mild hypotermi, etter
hvert nedsatt orienteringsevne. Tiltagende
sløvhet ved moderat hypotermi og bevisstløs
ved 30–31 °C.
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Hjerte/blodsirkulasjon
Ved mild hypotermi vekslinger mellom hurtig
puls (spesielt ved skjelving), normal puls og
sakte puls. Ved moderat og dyp hypotermi,
tiltagende reduksjon i pulsen. Blodtrykket er
ofte noe øket ved mild hypotermi, men ved
moderat og dyp hypotermi gradvis reduksjon
i blodtrykket. Hjerteflimmer når kjerne
temperaturen når ca 27 °C. De blodtrykks
regulerende mekanismene er sterkt svekket
ved moderat og dyp hypotermi. Kroppen
greier ikke å kompensere for plutselige blod
trykksfall. Under første og andre verdenskrig
døde mange skipbrudne mens de ble heist
opp av redningsbåtene. Grunnen var at de ble
løftet vertikalt i stedet for horisontalt, blodet
ble samlet i føttene og hjertet greide ikke å
opprettholde normalt blodtrykk.
Åndedrettet
Øket pustefrekvens ved mild hypotermi.
Gradvis reduksjon i pustefrekvens og puste
volum etter hvert som kroppstemperaturen
faller.
Diagnostikk av hypotermi
Diagnostikk ved hypotermi krever mye
erfaring. Prøv å vurder disse punktene:
<<Temperatur. Temperatur kan være vanske
lig å få målt fordi vanlige (kvikksølv) feber
termometre ikke måler lavere temperaturer
enn ca 35 °C. Selv enkelte elektroniske
febertermometre vil gi feilmelding ved
lavere temperaturer enn dette.
Puls
og pulsfylde: Kjenn på halsen hvor
<<
den vanligvis kjennes lettest
<<Åndedrettets frekvens og dybde
<< Bevissthetstilstand
<< Omfang av skjelving
<< Hudfarge og hudtemperatur
Vurdering av ”vitale tegn” er svært vanskelig
hos nedkjølte og man må ikke mistolke tilsyne
latende opphørt hjerteaksjon/puls og ånde
drett til å bety at pasienten er død. Heller ikke
utvidede pupiller som ikke reagerer på lys er
noe sikkert dødstegn hos nedkjølte personer.
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Nedkjøling og risiko for trykkfallssyke

Man tror at nedkjøling øker risiko for trykk
fallssyke, selv om dette ikke er skikkelig viten
skapelig bevist. Årsakene tror man er:
<< Blodforsyningen blir nedsatt, dette for
hindrer inertgassen fra å bli fjernet fra
vevet.
<< Kald væske (blod/vevsvæske) kan inne
holde mer gass enn varm.
<< Øket vannlatning (diurese) vil føre til en
fortykning av blodet.
<< Muskelskjelvingene kan disponere for
bobledannelse.
Derfor er nedkjøling i seg selv nok til at en
skal gå opp et hakk i tabellen med hensyn til
dykkets varighet og/eller dybde.

Hypotermibehandling

Behandling av mild hypotermi
Det er mest sannsynlig at det er denne
kategorien du vil komme i kontakt med. I
dette stadiet er pasienten bevisst og har intakt
evne til egen varmeproduksjon (skjelving).
Det er derfor tilstrekkelig å fjerne våte klær og
erstatte disse med tørre, samt isolere passivt i
sovepose, ulltepper eller lignende. Ved mangel
på slike hjelpemidler kan man tre en plastsekk/
søppelsekk, med hull for hodet, over den ned
kjølte. Det vil forhindre fordamping, som
stjeler kroppsvarme, og fører til ytterligere
nedkjøling. Varm drikke, ikke skoldhet, gis
hvis pasienten er helt våken. Gi aldri alkohol
til nedkjølte. Alkohol kan mistenkeliggjøre
vedkommende overfor senere hjelpepersonell
som skal behandle han/henne. Det vil også
kunne føre til villedende tilleggsymptomer, og
vil gi en uhensiktsmessig utvidelse av hudens
blodårer. Behandle pasienten skånsomt, husk
at pasienten har mindre evne til å kompensere
endringer i blodtrykk, som for eksempel
hvis pasienten reiser seg hurtig opp eller hvis
pasienten blir trukket opp i vertikal stilling.
Moderat- og dyp hypotermi
Slike pasienter må komme til kvalifisert
behandling hos kompetent helsepersonell så
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snart som overhode mulig. I mellomtiden må
man forhindre ytterligere varmetap på samme
måte som ved mild hypotermi (kle av våte klær,
ta på tørre, isolere). Ved moderat hypotermi
kan en frisk person legge seg sammen med
pasient i sovepose/ulltepper eller lignende
for å varme forsiktig opp. Man skal ikke opp
varme aktivt ved å plassere pasienten i bade
kar, ta varmepakninger i armhuler/lysker eller
lignende uten etter avtale med lege.

båtvett og alkoholkonsum under opphold i
små båter er ofte årsaken til ulykkene, mens
svømmeferdigheten har vært god hos de fleste
forulykkede. Også blant dykkere er drukning
en viktig dødsårsak.
Det er vanlig å klassifisere drukning i to
grupper:

Man skal ikke gi drikke til pasienter i
moderat eller dyp hypotermi. Slike pasienter
er bevissthetspåvirket og kan ha redusert
brekningsrefleks. Dessuten er tarmens evne
til å ta opp væske redusert fordi mavesekkens
lukkemuskel ofte er snørt igjen og fordi tarm
aktiviteten (peristaltikken) er redusert.
Sykehusbehandling ved moderat og mild
hypotermi innebærer ofte bare at pasienten
varmes opp passivt under nøye overvåking.
Av og til brukes aktive oppvarmingsteknikker
som skylling av mavesekk eller bukhule med
varmt vann, men dette gjøres sjelden. Ved dyp
hypotermi vil pasienten bli koblet til hjertelungemaskin på sykehus som har slikt utstyr.
Det muliggjør aktiv oppvarming av blodet.
3.2.10 Drukning

Ulykker med plutselige og uventede dødsfall
har opptatt folk gjennom alle tider. Det var
drukningsulykkene som førte til de tidligste
kjente forsøk på gjenopplivning. Et eksempel
på dette er at man i det gamle Egypt hengte
opp drukningsofrene etter bena, en prosedyre
som i enkelte tilfeller vil kunne føre til spontan
åndedrett og hjerteaksjon selv om begge deler
er stanset.
Drukningsulykker i Norge har vist tidstypiske
forskjeller, selv om vi ikke har hatt statistikker
lenger enn fra 1920-årene. I mellomkrigsårene
var den typiske drukningsulykke forårsaket
av manglende svømmeferdighet. Etter den
annen verdenskrig har drukningsulykker ofte
vært knyttet til fritidsaktivitet. Manglende
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Klassisk drukning
Offeret inhalerer vann slik at dette trekkes ned
i lungene. I tillegg til skadene forårsaket av
oksygenmangel, oppstår det komplikasjoner
i form av lungebetennelse, utvaskning av
overflateaktive stoffer i lungene (som hindrer
lungene fra å falle sammen) og elektrolytt
forstyrrelser i blodet.
Tørr drukning
Offeret får strupekrampe, som hindrer vann
i å trenge ned i lungene, noe som forenkler
behandling og bedrer prognosen.
Skadene og komplikasjonene som oppstår
i tilknytning til drukning har en rekke
årsaker. Først og fremst vil det oppstå skader
grunnet oksygenmangel. Dernest blir offeret
nedkjølt. Hvis vann trenger inn i lungene kan
skaden kompliseres ytterligere av infeksjon,
sammenfall av lunger/stive lunger og elektro
lyttforstyrrelser.
Kombinasjonen av hypotermi og oksygen
mangel gir offeret en øket sannsynlighet
for å overleve. Et barn som hadde vært 45
minutter under vann, kom seg uten hjerne
skade etter gjenopplivning på Sentralsyke
huset i Akershus. Når dette er mulig, er det
fordi hjernen er nedkjølt i en grad som gjør at
oksygenforbruket blir svært lavt. Da vil nerve
vevet kunne overleve selv en lengre periode
uten oksygen.
For legen som kommer til ulykkesstedet er
det viktig å få avklart om det foreligger en
”klassisk” eller ”tørr” drukning. Hvis offeret blir
funnet flytende i overflaten er det gode mulig
heter for at det foreligger en ”tørr” drukning.
Har offeret fått vann i lungene vil han/hun
sannsynligvis synke dypere i vannet. Slike
opplysninger må man altså gi videre til lege/
redningspersonell.

sirkulasjon/åndedrettstans, det vil si isolere/
forhindre varmetap og munn-til-munn og
hjertekompresjon. Gi oksygen så snart det
er praktisk mulig. Ved dyp hypotermi kan
pasienten ha hjerteflimmer og det vil være
vanskelig å kjenne pulsen, åndedrettet kan
være svak eller helt opphevet. Som tidligere
nevnt må disse livløse pasientene ikke er
klæres døde før man har varmet dem opp til
35–37 °C uten å få hjerteaksjon. Det betyr at
man ofte må drive langvarig gjenopplivning,
og må transportere pasienter til sykehus.
3.2.11 Dykking og medikamentbruk

Farer, eller uheldig kombinasjonseffekt, ved
medikamentbruk i forbindelse med dykking
kan deles i disse kategoriene:
<< Medikamenter som benyttes for å behandle
en sykdom som i seg selv er uheldig i
forbindelse med dykking. Eksempel: Anti
biotika for lungebetennelse.
<< Medikamenter som påvirker bevisstheten
eller dykkerens fysiske yteevne. Eksempel:
Sovemedisin og beroligende medikamenter.
<< Medikamenter som forårsaker sykdom/
skade når de benyttes i forbindelse med
dykking. Eksempel: Medisiner mot sene
betennelse (kan gi lungeødem).
Du bør ta kontakt med en dykkelege hvis
du ønsker å dykke når du bruker medisiner.
Vanlige reseptfrie smertestillende og nesespray
kan brukes forutsatt at ikke den tilgrunn
liggende sykdommen er alvorlig.

Behandling

Behandlingen av druknede følger de
samme prinsippene som for hypotermi og
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Antropometri og ytelsestester

Antropometri
Formål
I denne øvelsen skal du lære å beregne kroppsammensetning med ulike metoder). Årsaken er
at det er satt som krav at andelen kroppsfett skal måles hvis BMI overstiger 30 hos dykkere.
Kroppsfett over 30% er normalt diskvalifiserende for yrkesdykking.

”Overvekt”
Tidligere benyttet man populasjonspesifikke høyde-vekt-tabeller, i dag er det vanlig å bruke
”Body Mass Index” som indikator på overvekt:

Vekt ( kg)
Høyde( m) 2
WHO har gitt følgende definisjon av overvekt:
BMI 

Status
Undervekt
Normalvekt
Overvekt
Fedme gr I
Gr II
Gr III

BMI
<18,5
18,5-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9
40

14-22% av voksne menn i
alderen 40-45 år har fedme
(FHI sine nettsider, fig.til
høyre)
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Andelen voksne nordmenn
med fedme er stigende (FHI
sine nettsider, fig til høyre)

Gjennomføring
Gjennomfør måling av høyde og vekt og beregne BMI
Høyde (cm):_____________

Vekt (kg):__________

BMI:____________

Vurdering av kroppsmasse-sammensetning
BMI gir et grovt mål på ”overvekt”. Høy BMI kan også være uttrykk for stor muskelmasse,
skjelettmasse eller ødem. Vi ønsker derfor å få målt hvilken andel av kroppsvekten som
skyldes fett. En enkel metode som gi mye informasjon er måling av livvidden og
hofteomkretsen. Det er dokumentert at:
 Menn med livvidde 102 cm og kvinner med livvidde 88cm har øket risiko for
diabetes (WHO 2003, Diet, Nutrition and the Prevention of chronic diseases.)
 Bukfedme (øket risiko for ”livsstilssykdommer”): LHR Menn>1.0; Kvinner >0,85
 Det er en sterk korrelasjon mellom halsomkrets og liv og hoftevidde samt BMI. Stor
halsomkrets er assosiert med metabolsk syndrom. Halsomkrets>37 cm (menn) og 34
cm (kvinner) vil predikere BMI>25 kg/cm2. Halsomkrets >40 cm (menn) og 37 cm
(kvinner) kan brukes som cutoff for å predikere BMI>30 kg/cm2

Måling av livvidde og midje/hofte ratio
Mål bukomkretsen i nivå ved smaleste livvidde (navlenivå evt midt mellom nedre kant av
ribbeinsbuen og øvre crista iliaca) og rundt hoftene på det stedet rumpeballene er størst.
Beregne liv-hofte forhold (LHR).
Livvidde (cm):__________

Hofteomkrets (cm):________

LHR:__________

Måling av halsomkrets
Mål halsomkrets fra spina C3-4 til midtpunktet på halsens fremre vertikale linje. Hvis larynx
er prominent skal målingen foretas rett over/under.
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Halsomkrets (cm): ____________

Måling av kroppsfett
Måling av kroppsfett kan gjøres etter en rekke metoder. I laboratorier for vitenskapelige
formål benyttes hydrostatisk veiing, røntgen og DEXA (Dual x-ray absorptiometry).
Rimeligere, og godt standardisert, er måling av hudfoldtykkelse, mens bioelektrisk impedans
ser ut til å bli mer og mer benyttet.
Det er viktig å vite at de fleste metoder tar utgangspunkt i at kroppsmassen består av to
seksjoner:
 Fettfri masse
 Kroppsfett
Mange studier tar utgangspunkt i kroppstetthet målt i forholdsvis gamle arbeider.
I denne øvelsen skal kroppsfett bli målt ved bioimpedans og hudfoldtykkelse. Ved
bioimpedans sendes en lavfrekvent vekselstrøm mellom to eller flere punkter. Motstanden er
avhengig av andelen kroppsfett (som vil isolere). Det er usikkert om bruk av mange
målepunkter bedrer reliabilitet og validitet, men sannsynligvis vil bruk av to- eller flerefrekvens apparater øke målenøyaktigheten. Apparatet som brukes på kurset (Omron BF 306)
er et en-frekvens håndholdt apparat. Apparatet er validert mot ulike referansemetoder
(hydrostatisk veiing og DEXA) i en multisenterundersøkelse med R=0,87 for kvinner og
R=0,83 for menn. Midlet avvik mot referansemetoden var –0,6% til 2,8 % med SE mellom
0,4 og 0,9. For praktiske/kliniske formål er validiteten tilstrekkelig god.
Det finnes en rekke metoder for beregning av kroppsfett ut fra hudfoldtykkelse – både basert
på antallet målesteder og formel for beregning. I denne elevøvelsen benyttes en 3-punkts
hudfoldtykkelse som beskrevet av Jackson og Pollock (British J of Nutrition, 1978;40:497504) og Jackson, Pollock og Ward (Med Sci Sports Ecerx 1980;12,175-82). Unøyaktigheten
er ca 3-4% i forhold til referansemetodene.
1. Beregn kroppstetthet (KT) ut fra sum hudfoldtykkelse av tre målepunkter (SH (mm))
Menn: KT  1,10938  0,0008267  SH  0,0000016  SH  0,0002574  Alder
Kvinner: KT  1,0994921  0,0009929  SH  0,0000023  SH  0,0001392  Alder
2. Beregne kroppsfett (KF) ut fra KT med Siri’s formel
KF(%)= ((4,95/KT)-4,5)x100
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Referanseverdier for kroppsfett (KF%) sett i sammenheng med BMI (Gallagher et al.
American Journal of Clinical Nutrition 2000;72)
Alder/BMI
Kvinner

Menn

20-39
40-59
60-79
20-39
40-59
60-79

Undervekt
<18,5)
5-20
5-22
5-23
5-7
5-10
5-12

Anbefalt
18,5-24,9
21-33
23-34
24-36
8-20
11-21
13-25

Overvekt
25-29,9
34-38
35-40
37-41
21-25
22-27
26-30

Fedme
>30
>38
>40
>41
>24
>27
>30

Gjennomføring
Bioimpedans:
Du vil få praktisk instruksjon i hvordan du legger inn de dataene som analysatoren krever
(høyde, vekt, alder, kjønn). Apparatet beregner resultatene automatisk. Før inn resultatene i
tabellen.
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Plasser føtter og hender som
vist på figuren til høyre. Stå
rolig under målingen. Hvis
tiden tillater det kan du
gjerne se på effekten av å ta
armene litt ut fra kroppen,
bøye armene nedover, bøye i
albuen osv.

Måling av hudfold-tykkelse
Det måles på tre punkter – lokalisering avhengig av kjønn. Målingen skal gjentas tre ganger.
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Teknisk gjennomføring
Samle hudfold mellom tommel og pekeeller langfinger og legg caliperen over.
Gjenta med totalt tre målinger
Menn
Pectoralis: Diagonal hudfold målt halve
avstanden mellom mamillen og over del av
m.pectoralis i armhulen
Abdominalt: Vertikal hudfold tatt ca 2-3 cm
til siden for umbilicus
Femoralt: Vertikal hudfold målt halve
avstanden mellom patella og
inguinalligamentet.

Kvinner:
Triceps: Vertikal hudfold målt halve
avstanden mellom acromion og olecranon
Suprailiaca: Diagonal hudfold målt
umiddelbart over crista iliaca
Femoralt: Vertikal hudfold målt halve
avstanden mellom patella og
inguinalligamentet.
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Skriv inn dine måleresultater i tabellen under og sammenligne de to målemetodene. Alle
hudfoldtykkelser i mm.
Menn
Pectoralt
Abdominalt
Femoralt
Sum hudfold
Gjennomsnitt hudfold
Kroppstetthet
Kroppsfett

Kvinner
Hudfold #1 Hudfold #2 Hudfold #3 Bioimpedans
Triceps
Suprailiaca
Femoralt

Eksempel
Tabellen under viser et praktisk eksempel på utfylling av tabellen
Menn
Pectoralt
Abdominalt
Femoralt
Sum hudfold
Gjennomsnitt hudfold
Kroppstetthet
Kroppsfett
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Kvinner
Triceps
Suprailiaca
Femoralt

Hudfold #1
13
16
21
50
52
1,05
19%

Hudfold #2
14
17
23
54
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Måling av fysisk yteevne
Generelt
Måling av fysisk yteevne er kompleks og avhengig av i hvilken sammenheng målingen
inngår. Idrettsutøvere har behov for spesialiserte ytelsestester rettet mot sin spesifikke
idrettsgren, i sammenheng med dykking ønsker vi et mål på utholdenhet fordi det er en
negativ korrelasjon mellom utholdenhet (målt som maksimalt oksygenopptak) og venøse
gassembolier.
Ved utholdenhetstester kan man måle:
 Maksimal yteevne (VO2 max, Cooper test)
 Submaksimal yteevne (Ergometersykkel, tredemølle)

Beregning av maksimalt oksygenopptak
Det maksimale oksygenopptaket kan beregnes ved direkte og indirekte metode. Begge
metoder vil bli prøvet under elevøvelsen.
Det er vanlig å normalisere oksygenopptaket mot kroppsvekt, men det er viktig å forstå hvilke
begrensninger dette innebærer. En person som mister 10% av kroppsvekten vil samtidig øke
sitt maksimale oksygenopptak (beskrevet som ml/min/kg) like mye uten at muskelmassen er
endret. På den annen side vil personens utholdenhet ha økt fordi det er mindre kroppsmasse
som skal forflyttes. Vi ser likevel at bedringen i yteevne vil være større for løping enn for
sykling.
Tabellen under gir veiledning om tolkning av det maksimale oksygenopptaket.

Tolkning
av
resultater
fra måling
av
maksimalt
oksygenopptak
(ml/min/kg
)

Indirekte måling av maksimalt oksygenopptak ved submaksimale
tester
I denne elevøvelsen vil vi bruke to tester med noe ulikt måleprinsipp.

Aastrand-Rhyming test på ergometersykkel - Gjennomføring
Det er utarbeidet en detaljert anvisning for gjennomføring av denne testen på
ergometersykkel.
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Kandidaten sykler på ergometersykkel. Det måles hjertefrekvens og mekanisk effekt (i Watt).
Det er mindre avvik i den praktiske gjennomføringen. Anvisningen er forholdsvis
detaljert/omfattende, en vanlig praktisk tilnærming er å la kandidaten sykle seg inn mot
HR~130 og HR~150 og beregne maksimalt oksygenopptak som gjennomsnittet av
måleresultatene fra disse verdiene. Du kan også bruke nomogrammet under.

Nomogram for
beregning av
maksimalt
oksygenopptak (VO2
max) ved Aastrand
Rhymings metode.
1 kpm/min=0,0167 W
1 W = 6,118 kpm/min

Resultat:
Alder:________

VO2 max (ml/min):________VO2 max (ml/min/kg):__________

Step test
RAFT og Harvard
Vi har normalt ikke tid til å gjennomføre denne testen på kurset, men den inkluderes i
kompendiet slik at den er tilgjengelig hvis du ønsker å bruke den.
Det fines mange varianter av denne testen. Dere skal her få gjennomføre en hybrid variant
som både muliggjør vurdering i forhold til en terskelverdi (RAFT) og en gradert evaluering av
yteevne.
Prosedyre: Forsøkspersonen går opp og ned en 40-50 cm høy skammel (skammelhøyden
varierer avhengig av hvem som har publisert testen!) med 25 ganger i minuttet (variasjonsrom
i ulike publiserte tester: 22-30) . Ideelt bør testen gjennomføres i 5 minutter eller til
forsøkspersonen er utslitt (utslitt=greier ikke å opprettholde takten i 15 sekunder).
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Forsøksperosnen setter seg deretter ned og en assistent teller pulsen i 30 sekunder ved ett, to
og tre minutter etter avsluttet test. Merk at det er antall pulsslag i 30 sekunder som skal
registreres, altså halvparten av hjertefrekvensen/min.
TOLKNING AV RAFT (Royal Army Fitness Test)
Summer de tre pulsmålingene. Summen skal være < 190 for å tilfredsstille kravene til fysisk
yteevne hos yrkesdykkere.
BEREGNING OG TOLKNING AV HARVARD STEP TEST
Beregne først testscore
Score= (100 x testvarighet i sekunder)/(2xsum av pulstelling i de tre periodene)
Eksempel:
Etter 5 minutters testperiode er 30 sek pulstelling er 70, 60 og 50 (1, 2 og 3 min etter avsluttet
test)
Score=(100x300)/(2x(70+60+50)=30 000/360=83
• Svært god> 90
• God 80-89
• Over gjennomsnitt 65-79
• Under gjennomsnitt 55-64
• Dårlig < 55
Maksimalt oksygenopptak kan beregnes ved å registrere pulsen ett minutt etter avsluttet test,
men vil typisk overestimere VO2 max (grovt…):
Menn: VO2 max (ml.kg-1. min-1) = 111.33- (0.42*puls)
Kvinner : VO2 max (ml.kg-1. min-1) = 65.81- (0.1847*puls)
RESULTATSKJEMA HARVARD STEP TEST
1. Øvelsesvarighet (sekunder, max 300) ________________ X 100 = ________________
2. 1. puls-telling (30 sek) (A) ________________
2 puls telling (B) ________________
3 puls telling (C) ________________
Summer A, B, C for å få total: ________________ X 2 = ________________
3. Del summen i pkt 1 over med summen i pkt 2 for å få Harvard Step Test Score: ________
4. Fysisk yteevne er (Svært god/god osv.): ________________
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5. Summer A+B+C over. Er RAFT-test bestått (<190)?:_______________

Chester step test
Chester step test var opprinnelig utarbeidet for evaluering av aerob kapasitet hos
brannvernpersonell. Testen estimerer VO2 max med en feilmargin på 5-15% og har en testretest reliabilitet på ca 1 ml/min/kg.
Nødvendig testutstyr:
 Ca 30 cm høy skammel
 Metronom eller annen takt-indikator
 Elektronisk pulsmåler
 Borg skala for fysisk utmattelse
PROSEDYRE
Informer testpersonen om testen:
1. Testen skal skje ved at personen går opp og ned på en skammel etter en bestemt ytre
rytmeangivelse. Testen skal avbrytes ved fysisk utmattelse overstiger 15 på Borgskalaen eller hvis hjertefrekvensen overstiger 80% av forventet maksimal (220 –
Alder). Maksimal testvarighet vil være 10 min.
2. Testen starter med at testpersonen går opp og ned skammelen 15 ggr i minuttet i to
minutter (Trinn 1). Marker på vedlagte plot hjertefrekvens og utmattelsesgrad (Borg)
3. Hastigheten økes til 20 ggr i minuttet og personen går i denne hastigheten i ytterligere
to minutter (Trinn 2). Marker på vedlagte plot.
4. Hastigheten økes hvert 2. minutt med 5 trinn/min til avbruddskriteriene (pkt 1) er
nådd.
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Borg skala for fysisk utmattelse
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Registreringsskjema – Chester Step test
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Alternativt registreringsskjema
Skjemaet under er det originale registreringsskjemaet for en slik test. Det er imidlertid litt
vanskeligere å fylle det inn riktig.
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Maksimale prestasjonstester
Cooper test
Prosedyre
1. Informer testpersonen om testens gjennomføring, oppvarming etter eget ønske.
2. Testpersonen løper utendørs eller på flat tredemølle i maksimal hastighet i 12 min
3. Testresultatet angis som antall meter løpt

Beregning av VO2max
Det finnes en rekke formler for beregning av VO2max ut fra en løpt distanse. I denne
elevøvelsen bruker vi den originale formelen til Cooper (Cooper CH, JAMA, 1968) (D er
distansen i meter løpt ila 12 min).
𝑉𝑂2 𝑚𝑎𝑥 (ml/min/kg) = (0,022351 × 𝐷) − 11,288

Konvertering av løpedistanse til estimert VO2 max
Distanse angis i meter, VO2 max som ml/min/kg.. For ytterligere detaljert beregning: 10 m=0,2
ml/min/kg). Ingen differensiering mellom kvinner og menn.
Distanse
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700

VO2 max
33,4
34,5
35,6
36,8
37,9
39,0
40,1
41,2
42,4
43,5
44,6
45,7
46,8
47,9
49,1
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Distanse
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
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VO2 max
50,2
51,3
52,4
53,5
54,6
55,8
56,9
58,0
59,1
60,2
61,4
62,5
63,6
64,7
65,8

101

Forsvarets kurs i dykkemedisin

Antropometri og ytelsestester

Bruce tredemølletest
Prosedyre
1.
2.
3.
4.
5.

Informer testpersonen om testens gjennomføring, oppvarming etter eget ønske
Start testen med tredemøllen på hastighet 2,7 km/t og 10% stigning
Øk hastighet og stigning hvert 3. min som angitt i tabellen under
Testpersonen avbryter testen når han/hun er utslitt
Testresultatet angis som nivå «Stage» og antall minutter

Nivå/Stage

Tid (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0-3
3-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-21
21-24
24-27
27-30

Hastighet
(km/t)
2,7
4,0
5,5
6,8
8,1
8,9
9,7
10,5
11,3
12,1

Stigning (%)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Beregning av VO2 max
Det finnes en rekke formler for beregning av VO2 max ut fra løpt distanse. I denne
elevøvelsen bruker vi formelen til Foster (Foster et al, Am Heart J 1984). (T er testtid i min).
𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 (ml/min/kg) = 14,76 − (1,379 × 𝑇) + (0,45 × 𝑇 2 ) − (0,012 × 𝑇 3 )
For kvinner bruker vi formelen til Pollock (Pollock et al American Heart J 1984)
𝑉𝑂2 𝑚𝑎𝑥 (ml/min/kg) = (4,38 × 𝑇) − 3,9

Konvertering av test-tid til estimert VO2 max
Tid som minutter, VO2 max som ml/min/kg.
Tid
8
9
10
11
12
13
14
15
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Menn
26,4
30,1
34,0
38,1
42,3
46,5
50,7
54,8

Kvinner
31,1
35,5
39,9
44,3
48,7
53,0
57,4
61,8

Tid
16
17
18
19
20
21
22
23
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Menn
58,7
62,4
65,8
68,7
71,2
73,1
74,4
75,1

Kvinner
66,2
70,6
74,9
79,3
83,7
88,1
92,5
96,8
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Forsvarets tredemølletest (MILMAX)
for bruk pa sesjon
Bakgrunn
Denne testen er utarbeidet for bruk på vernepliktig mannskap/unge mennesker. Den er godt
validert for 19 år gamle mennesker av begge kjønn (Aastrand A, Hageberg R. Military
Medicine 2019;184,e245-252), men er ikke validert for bredere befolkningsgrupper. Fordelen
er at den kan gjennomføres også på tredemøller som har begrenset stigningsvinkel – slik
tredemøllene på Haakonsvern har. Vi anbefaler likevel Bruce tredemølletest der
tredemøllevinkelen kan løftes til 18% eller høyere.

Prosedyre og konvertering til VO2 max
Øke hastighet og helningsvinkel iht tabellen under.
Tid (min)
0-2
2-4
4-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Hastighet
(km/t)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stigning (%)
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VO2 max menn
♂ ml/min/kg)
25
31
37
40
42
45
48
51
54
56
59
62
65
68
71
73
76

VO2 max ♀
ml/min/kg
21
26
32
35
38
41
43
46
49
52
55
58
60
63
66
69
72

Kandidaten må løpe fom 7 km/t (gange bare tillatt tom 6 km/t).
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Estimat av VO2 max basert pa
selvrapportert aktivitet
Denne testen (University of Houston Non-exercise estimate of VO2 max) gir en hurtig
indikasjon på ytelsesevne uten krav til testutstyr og baserer seg på personens alder, BMI og
aktivitetsutfoldelse basert på egenerklæring (se under). Hvis personen gir korrekte svar på
aktivitetsutfoldelsen (leddet som er beheftet med størst usikkerhet) er korrelasjonen god til
direktemåling av VO2 max (R=0.80).

Menn
VO2max=67,35 – BMI x 0,754 – Alder x 0,381 + Aktivitetsindeks x 1,921

Dine verdier
VO2max= 67,35 - _________x0,754 - _________x0,381 +__________ x 1,921 = _________
ml/min/kg

Kvinner
VO2max=56,363 – BMI x 0,754 – Alder x 0,381 + Aktivitetsindeks x 1,921

Dine verdier
VO2max= 56,363 - _________x0,754 - _________x0,381 +__________ x 1,921 = _________
ml/min/kg

Aktivitestkoder
Aktivitetskode Beskrivelse
Jeg deltar ikke i regelmessig trening eller krevende fysisk aktivitet
0
Jeg unngår å gå eller anstrenge meg, dvs. bruker konsekvent heis og kjører
når jeg kan i stedet for å gå
1
Jeg går rutinemessig, bruker som hovedregel trapp, anstrenger meg en
sjelden gang så mye at jeg blir tungpusten eller svetter
Jeg deltar regelmessig i trening eller arbeid som krever moderat fysisk aktivitet slik som
golf, ridning, bowling eller hagearbeid
2
10-60 min per uke
3
Mer enn 1 t per uke
Jeg deltar regelmessig i krevende fysisk trening slik som løping eller jogging, svømming,
sykling eller annen aerob krevende aktivitet som tennis, basketball eller fotball
4
Jeg løper mindre enn 2 km i uken eller bruker mindre enn 30 min med
tilsvarende aktivitet
5
Jeg løper 2-8 km i uken eller bruker 30-60 min med tilsvarende aktivitet
6
Jeg 8-16 km i uken eller bruker 1-3 timer med tilsvarende aktivitet
7
Jeg løper mer enn 16 km i uken eller bruker mer enn 3 timer i tilsvarende
aktivitet
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Måling av maksimalt oksygenopptak ved direkte metode
Fastsettelse av anaerob terskel (AT)
Denne øvelsen gjennomføres på ergometersykkel eller tredemølle. Oksygenopptak (VO2),
Hjertefrekvens (HR), Ventilasjonsvolum (VE) og karbondioksidproduksjon (VCO2) måles
kontinuerlig med spesielt måleutstyr.
Det benyttes en lang rekke protokoller/prosedyrer for måling av maksimalt oksygenopptak.
Ved måling av maksimal yteevne skal kandidatens egenopplevde grad av anstrengelse angis.
En vanlig skala er ”Borgs Scale of Perceived Excertion” i 15-trinns versjon – se foregående
side.
Den indirekte måling av maksimalt oksygenopptak (Åstrand-Ryming) kan utvides slik:
1. Sett på pustemunnstkket under siste del av testen
2. Øk belastningen med 10-30 W/min og les av maksimalt oksygenopptak
3. Øk belastningen inntil kandidaten ikke greier å sykle mer
Alternativt kan testen gjøres på tredemølle. Målingen kan gjøres som en ”hurtig-test” (hurtig
økning av tredemøllens hastighet og/eller stigning) til maksimalt tolererert, eller følge en
standardisert protokoll. Det ser likevel ikke ut til å være vesentlige forskjeller i målt maks
VO2 mellom ordinære ”korte” protokoller. En praktisk tilnærming er å la forsøkspersonen
løpe i foretrukket egen hastighet og deretter øke stigningsvinkelen med 2% (1,5-2,5) trinn
hvert minutt.
Under er listet protokollen til Balke. Problemet med denne er et at den er svært tidkrevende og
kan føre til lokal utmattelse før maksimalt oksygenopptak er oppnådd.
Menn
Tredemøllen settes til 5,3 km/t
Start - Stigningsvinkel 0%
Etter 1 minutt øk stigningsvinkelen til 2%
Etter 2 minutter og hvert minutt deretter øk stigningsvinkelen med 1%

Kvinner
Tredemøllens hastighet settes til 4.8 km/t
Start – Stigningsvinkel 0%
Etter 3 minutter og deretter hvert 3. minutt økes stigningsvinkelen med 2,5%
Oksygenopptaket beregnes slik (T=Tiden til forsøkspersonen ikke orker mer)
VO2 max = 1.444 × T +14.99
Anaerob terskel måles ved å analysere laktatkonsentrasjonen i venøst eller kapillært blod.
Vanligvis settes 2 mMol/l som ”terskel”. Man angir anaerob terskel som det oksygenopptaket
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kandidaten har oppnådd ved Laktat=2 mMol/l. Anaerob terskel kan også angis ved
knekkpunktet i RQ-kurven (forholdet mellom produsert karbondioksid og forbrukt oksygen)
Tid
Belastning Hastighet Stigning
Anstrengelse HR
(min) (sykkel)
tredemølle tredemølle (Borg)
(W)
(km/t)
(%)
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VEDLEGG - ASTRAND-RHYMING SUBMAXIMAL BIKE TEST
Name
Age

Date
Gender

Height(cm)

Time
Weight(kg)

1. Set metronome at 100 bpm (50 RPM).
2. Have subject pedal at 50 RPM at 0 resistance for 1-2 minutes to get accustomed to cadence.
3. Increase workload to achieve desired target heart rate:
THR
W men
W women
a. < 30 yr
150-160
150-170
120-170
b. 30-39
145-155
120-170
100-120
c. 40-49
140-150
100-120
100
d. 50-59
135-145
100
75-100
130-140
75-100
50-75
e. 60-69
f. 70-79
125-135
50
50
As a general guideline, prescribe 1.5 W for each kg of body weight. Athletes may require more.
4. Count the 30 beats during the last 30 seconds of each minute.
5. Readjust power level after 3.5 minutes if THR is unlikely to be attained.
Kgm/min
kg
HR
Raise power level by:
1-1.5
if HR is <110
50-75 W
25-50 W
.5-1.0
if HR is 110-129
<25 W
<0.5
if HR is 130-139
Lower power level by:
0.5-1.0
if HR is 160
25-50 W
< 25 W
< 0.5
if HR is 150-159
NOTE: Subtract (>30 yr) or add (< 30 yr) one-half beat per minute for each year above or below 30 yr
respectively.
HR
Power level
Minute 1
Minute 2
Minute 3
Minute 4
Minute 5
Minute 6
Minute 7
Minute 8
6. The test should last approximately 6 minutes. If two steady state heart rates are achieved in minutes 5
and 6 (within 5 beats of each other) the test is terminated. If the last two heart rates are not within 5
beats of each other, continue the test another minute until two heart rates are within 5 beats of one
another.
7. Average the heart rates in the last two minutes to determine steady state heart rate.
8. After the 6th minute, if no power adjustments were made, set the force level to 0.5 kg (“25W”) and ask
the subject to continue to cycle for recovery/cool-down until heart rate is less than 100 bpm.
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9. Estimate VO2 during the test by:
VO2 L/min = (0.000327 X W) + 0.3
10. Estimate VO2 max by:
VO2 max = VO2 l/min X HR range
Submax HR range
HR range = HR max minus resting HR (estimated as 61 bpm males or 72 bpm females if not measured)
HR max = 208 – (.7 X age)
Submax HR range = steady state HR minus resting heart rate
VO2 max = VO2 l/min

X [(208 - .7 X age
) [Steady state HR

-

resting HR]
resting HR]

11. If you estimate VO2 max from a table rather than by calculation, you must correct for age if the person
is under or over the age of 25 yrs. Tables are based on a max HR of 195 and since HR max changes
with age, a correction factor must be used. Use the following table of correction factors if you did not
hand calculate VO2 max as in step number 10. Estimated tables can be found in various textbooks and
is not included in this form.
Age
CF
Age CF
Age CF
Age CF
Age CF
15
1.1
25
1.0
35
.87
45
.78
55
.71
16
1.1
26
.99
36
.86
46
.77
56
.70
17
1.09
27
.98
37
.85
47
.77
57
.70
18
1.07
28
.96
38
.85
48
.76
58
.69
19
1.06
29
.95
39
.84
49
.76
59
.69
20
1.05
30
.93
40
.83
50
.75
60
.68
21
1.04
31
.92
41
.82
51
.74
61
.67
22
1.03
32
.91
42
.81
52
.73
62
.67
23
1.02
33
.90
43
.80
53
.73
63
.66
24
1.01
34
.88
44
.79
54
.72
64
.66
Example: 40 yr old man has a table derived VO2 max of 3 l/min
Age adjusted VO2 max = CF X table VO2
= .83 X 3 l/min
= 2.49 l/min
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Spirometri
Gjennomføring
I denne øvelsen skal du lære korrekt gjennomføring av dynamisk spirometri.
Følg denne prosedyren:
a. Forklar prosedyren med enkelt språk. De fleste vil forstå det enklere hvis du sier at ”Blås
så hardt og fort du kan” enn å bruke fysiologiske termer.
b. Kandidaten bør ikke ha røkt tobakk siste time, ideelt bør det ha gått minst to timer siden
sist matinntak.
c. Utsett testen hvis kandidaten åpenbart er eller føler seg syk eller har hatt en nylig
luftveisinfeksjon.
d. Neseklype kan brukes, men er ikke obligatorisk.
e. Tannproteser og klær, belter og lignende som sitter stramt skal fjernes.
f.

Kandidaten bør sitte, men kan stå under undersøkelsen.

g. Be pasienten puste inn så dypt han klarer og be ham omslutte munnstykket med leppene.
h. Be pasienten puste ut så hardt og fort han kan. Utåndingen skal vare i minst 6 sekunder –
lenger hvis det foreligger obstruktiv lungesykdom. Rent praktisk er det best at
instruktøren sier til pasienten når utåndingen kan avslutte. La evt kandidaten få trene en
gang eller to først.
i.

Det bør gjøres tre målinger. De to beste målingene (vanligvis de to siste) bør ikke avvike
mer enn 150 ml i FVC eller FEV1. (Ved lungevolum under 1000 ml skal avviket være
mindre enn 100 ml men dette er lite aktuelt for dykkere….)

Resultater
Din alder:______________

Høyde:_______________

Forventede verdier beregnes slik (HUNT-undersøkelsen) er angitt under.
H: Høyde (cm), A: Alder (år) FVC: Liter FEV1: Liter PEF: L/min

Menn (ikke-røykere)
FVC = e ( −12,396+ 2,733 ln( H )−0,0000592 A

2

FEV1 = e ( −10,556+2,342 ln( H )−0,0000685A

)

2

)

PEF = 60 × e ( −6,632+1,731ln( H )−0,000436 A

2

)

Kvinner (ikke-røykere)
FVC = e ( −9,851+ 2,189 ln( H )−0,000143A

2

FEV1 = e ( −9,091+2,004 ln( H )−0,000163A

+ 0 , 006439 A )

2

+ 0 , 007237 A )

PEF = 60 × e ( −7,726+1,8081ln( H )−0,000286 A

2

+ 0 , 022 A )
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Resultater av spirometriundersøkelsen
#1

#2

#3

Forventet

% av forventet

FVC
FEV1
PEF
FEV1/FVC

Spørsmål
a. Hos en sportsdykkerkandidat, uten tidligere kjent lungesykdom eller
lungesymptomer, måler du FVC 90% av forventet verdi og FEV1 70% av
forventet verdi. Kan han dykke? Skal han utredes videre? Hvordan?
b. Hva om dette hadde vært en yrkesdykker?
c. Du har astma, vet om det selv, ønsker å ”lure” undersøkende lege ved å
gjennomføre en feilaktig spirometrimanøver… Hvordan kan du gjøre det?
d. Og hvordan kan du som lege oppdage at noen prøver å ”lure” deg?
e. Kan full dynamisk spirometriundersøkelse (flow-volum kurve, evt FVC, FEV1 og
PEF) erstattes av repeterte PEF-målinger?
Figuren til høyre viser resultatet av to
spirometrimanøvre, den ene gjennomført
korrekt, den andre med redusert innsats.
Forklar forskjellene og hvordan du kan
gjenkjenne en ufullstendig gjennomført
spirometriundersøkelse på Flow-Volum
kurven (Fra LUPINs kurs ”Spirometri”
utarbeidet av Hasse Melbye).

I figuren og tabellen til høyre ser du
spirometri med obstruksjon. Hvilke elementer
ved kurvefasongen og hvilke
lungefunksjonsparametre benytter du for å
vurdere om det foreligger obstruksjon?
Mål
FVC(l)
FEV1(l)
FEV1%
PEF (l/min)
FEF50 (l/sek)

Res
3,96
2,51
63,4
347
1,58

Forv.
3,30
2,84
85,8
401
4,08

%Forv
120
89
74
86
39
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Test for astrengelsesutløst bronkial obstruksjon
a.

Ved spørsmål om anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon kan kandidaten undersøkes
ved gjentatt spirometri etter en submaksimal belastningstest.

b.

Kandidaten møter i treningstøy. Pulsklokke eller lignende er ønskelig, men ikke
absolutt påkrevet. Før arbeidsbelastning gjøres en ordinær spirometri i hvile som
nevnt over. Denne skal gjøres med tre ekspirasjonsmanøvre hvor beste og nest beste
undersøkelse avviker med 5% eller mindre.

c.

Kandidaten utfører en submaksimal belastning i 10-15 min. Denne bør justeres til ca
60-70% av maksimal yteevne. Ved pulskontroll tilstrebes en puls på ca 140-160.
Testen kan gjøres valgfritt utendørs eller innendørs enten på sykkel/ergometersykkel
eller løping/tredemølle. Utendørs test i vinterhalvåret vil medføre ytterligere
kuldeprovokasjon med øket sannsynlighet for å registrere kuldeindusert
bronkokonstriksjon.

d.

Etter avsluttet test gjøres gjentatte spirometriundersøkelser i minimum 20 min etter
avsluttet anstrengelse. Ideelt måles med 5 min intervaller, men som et minimum 10
og 20 min etter avsluttet test. FEV1 og PEF må inngå i målingene fordi disse brukes
som testkriterier.

e.

Reduksjon i FEV1 på 10% eller reduksjon i PEF på 15% anses som en positiv test
(anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon bekreftet).

f.

Positiv provokasjonstest med anstrengelse representerer kontraindikasjon mot dykking
og UTT.

Test for reversibilitet
a.

Ved asthma og bronkial hyperreaktivitet kan det gjøres en reversibilitetstest med
bronkodilator.

b.

Kandidaten skal ikke ha tatt hurtigvirkende bronkodilaterende medikament de siste
åtte timer, heller ikke steroider, teofyllin eller langtidsvirkende beta2-stimulator de
siste 12 timer. Før reversibilitetstesten gjøres en ordinær spirometri i hvile som nevnt
over. Denne skal gjøres med tre ekspirasjonsmanøvre hvor beste og nest beste
undersøkelse avviker med 5% eller mindre.

c.

Kandidaten gies en kortvirkende beta-2 agonist (anbefalt) eller antikolinergica (ved
individuell vurdering). Følgende doser skal brukes hos voksne (dosert peroralt):
–Salbutambol (Ventoline m.fl.) 0,4 mg
–Terbutalin (Bricanyl) 0,75 mg
–Ipratropiumbromid (Atrovent) 0,08 mg

d.

Foreta spirometriundersøkelser etter 15 og 30 min (Salbutamol/Terbutalin) eller 30 og
45 min (Ipratropiumbromid). FEV1 må inngå i målingene fordi disse brukes som
testkriterier.

e.

Bedring i FEV1 på 12% eller mer er iht internasjonale retningslinjer å anse som en
positiv reversibilitetstest. En bedring på mellom 10 og 12% bør likevel vurderes
individuelt/klinisk fordi også en slik mindre bedring kan foreligge ved obstruktiv
lungesykdom.
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f.

Positiv reversibilitetstest være en relativ kontraindikasjon mot dykking og UTT.
Funnet tolkes på bakgrunn av kliniske opplysninger, spirometri i hvile og evt også
provokasjonstest ved fysisk anstrengelse.
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Samtykke og egenerklæring
simulert dykk i trykkammer på KNMT/DFS
Vedlegg til internkontroll DFS pkt 5.04
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Dato:

Navn (BLOKKBOKSTAVER):

Sign:

Navn
118

1

Klinisk undersøkelse av elever på
dykkemedisinskurs som skal i trykkammer
Elevens navn:

f.dato:

Otoscopi høyre øre:
Øregang upåfallende?

Ja

Nei

Kommentar:

Trommehinne upåfallende

Ja

Nei

Kommentar:

Normal bevegelighet aktivt

Ja

Nei

Kommentar:

Normal bevegelighet pneum

Ja

Nei

Kommentar:

Øregang upåfallende?

Ja

Nei

Kommentar:

Trommehinne upåfallende

Ja

Nei

Kommentar:

Normal bevegelighet Vals.

Ja

Nei

Kommentar:

Normal bevegelighet pneum

Ja

Nei

Kommentar:

Ja

Nei

Kommentar:

Otoscopi venstre øre:

Auskultasjon over lunger:
Normale forhold?

Undersøkelsesdato:

Undersøkt av/sign (vær snill å skrive tydelig…)

jr/k:\kurs i dykkemedisin for leger\kursmappe\skjema for klinisk undersøkelse av elever i trykkammer.doc
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Elevoppgave trykkammer 60m dykk
Formålet med denne øvelsen er å gi elevene:
• Praktisk erfaring med opphold i trykkammer, grunnleggende sikkerhetsprosedyrer og bruk av
utstyr i kammeret
• Opplevelse av adiabatisk varme/kulde under kopmresjon og dekompresjon
• Effekt av øket omgivelsestrykk på enkelt medisinsk utstyr og stemmen
• Dybderus og sammenheng mellom inertgass i pustegassblandingen og grad av dybderus

Hver elev medbringer i kammeret
•
•

Dette arket
Penn/blyant

Felles utstyr for bruk i kammeret
•
•
•
•
•
•

Usterile hansker
NaCl eller Ringer infusjonspose
Infusjonsaggregat
Pussbekken (til å la infusjonsvæsken strømme ned i)
To endotrachealtuber
To 5-ml engangsprøyter

Gjennomføring av dykket
Utenfor kammeret
• Kammeroperatør – sikkerhetsbrief
• Dykkerlege: Informasjon om formål med dykket/gjennomføring, kontroll av signert
samtykkeerklæring og gjennomført forenklet legeundersøkelse
• Dykkerlege: Fordeling av arbeidsoppgaver: Endotrakealtuber, hansker,
• Den ene halvparten av elevene fyller inn ”tallsporingsoppgave” og gjennomfører
subtraksjonstestens første del, den andre halvdelen venter mens dette blir gjort.
Gjennomføring av dykket
• Kompresjonsfasen: Hva skjer med den luftfylte hansken? Temperaturen i kammeret
(hvorfor)? Cuff til endotrakealtube – luftfylt/væskefylt?
• Bunnfasen: Hva skjer med stemmen? Ta et ark og flagre med – merk motstand. Gjennomfør
subtraksjonstest. Gjennomfør tallsporingstest: I siste del av bunnfasen: Puste heliumoksygen. Merker du noe forskjell i rusopplevelsen?
• Dekompresjonsfasen: Hva skjer med temperaturen (hvorfor)?Pust oksygen på BIBS som
instruert av kammeroperatør
Etter avsluttet dykk
• Gruppen som ikke gjennomførte psykometriske tester FØR dykk gjør det nå.
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Dykkeprofil

Stoppdybder og tid på stoppene i minutter
inkludert oppstigningstid til stoppet

Dybde
ikke

Bunntid

Total
dekomp.

mer enn

maks.

18 m

15 m

12 m

9m

6m

tid

60

12

5

5

5

10

10

35

meter

min.

min. på oksygen Minutter

minutter på luft

Mestringsoppgaver
Før/under/etter kammerdykket vil du få utlevert mestringsoppgaver. Disse deles ut på eget ark. For
at du skal være forberedt på hva som skal skje gir vi eksempler på forenklede utgaver av testene
under.

Eksempel tallsporingsoppgave
Trekk en linje mellom sirklene - start med "1" og følg på i økende orden. I den endelige versjonen vil
alle sirklene være fylt med tall. Under den endelige testen vil du få 30 sek tilgjengelig.

2

1

4

25
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Eksempel "AB-test"
I den endelige oppgaven vil det være 20 oppgaver som skal løses ila 30 sekunder.
Oppgave nr
1
2
3

Rett

Feil
X

Eksempel BA
B etter A
AB
A etter B
BA
B foran A
AB
B foran A
Antall rette/feil (summer)
Antall oppgaver løst ila 30 sek

Eksempel - subtraksjonstest
Du vil få oppgitt et tall og skal deretter skrive inn tallet i tabellen under. Testvarighet 30 sek.
Eksempel

Rev 1 – 25.4.11
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116

109

102

95

88

81

74

osv
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HELSEKRAV FOR DYKKING, HYPERBAR
EKSPONERING OG TRENING I
UNNSLIPNINGSTRENINGSTANK
1

INNLEDNING

Militære dykkere og personell som trener unnslipning i unnslipningstreningstank (UTT) skal
gjennomgå helseundersøkelse før kvalifiserende dykkeopplæring og UTT trening
påbegynnes. Formålet med helseundersøkelsen er flerdelt:
 Undersøkelsen skal avdekke helsemessige forhold som påvirker dykkerens og UTT
kandidatens sikkerhet samt helsemessige forhold som kan representere en
sikkerhetsrisiko for meddykkere.
 Undersøkelsen skal søke å avdekke helsemessige forhold som kan forverres som følge
av dykketjenesten og UTT-trening, slik at tjenesten ikke forårsaker senskader
 I den grad operative behov definerer det så skal helseundersøkelsen benyttes til
”positiv seleksjon”, dvs å bistå seleksjon av personell som ut fra medisinske kriterier
kan anses som særskilt godt egnet til å utføre den pålagte tjenesten.

2

REGELVERKETS BAKGRUNN

Fram til 2006 var det skriftlige regelverket for medisinsk seleksjon av dykkere og personell
for UTT-trening mangelfullt. Dette regelverket er utarbeidet med samme struktur og i alt
vesentlig samme innhold som den britiske marinen (RN). Dette er gjort dels av
effektivitetshensyn ved regelverksutviklingen, men også fordi det er ønskelig med et mest
mulig samordnet regelverk mellom samarbeidspartnerne i NATO.

3

TOLKNING AV OG DISPENSASJON FRA
REGELVERKSKRAV

Forsvarets fagmyndighet i Sanitet er Forsvarets Sanitet. UVB Dykkerlegens kontor utøver
fagmyndighet innen dykkermedisin og ubåtmedisin på vegne av Sjef Forsvarets Sanitet.
Forhold som ikke er omtalt i regelverket skal vurderes ut fra et godt faglig skjønn basert på
kriteriene listet over. Ved tvil bør UVB Dykkerlegens kontor kontaktes for rådgiving.
Undersøkelsesomfang og helsekrav er absolutt ved undersøkelser foretatt utenfor UVB
Dykkerlegens kontor, men kan fravikes ved søknad til UVB Dykkerlegens kontor. Det er ikke
spesifikke formkrav til dispensasjonssøknad/fraviksøknad, men søknad skal som et minimum
gjøres skriftlig og være dokumentert i pasientjournal.

4

GODKJENNING FOR Å UTFØRE
HELSEUNDERSØKELSE AV MILITÆRE DYKKERE OG
KANDIDATER FOR TRENING I
UNNSLIPNINGSTRENINGSTANK

1.

Undersøkelsene skal gjøres av militære leger som har gjennomgått og bestått grunnkurs i
dykkermedisin for leger ved UVB Dykkerlegens kontor. Hvis det foreligger særskilt behov kan

1
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Sjef UVB Dykkerlegens kontor gi tillatelse til at sivil lege som har gjennomgått kurset kan
gjøre undersøkelsene.
2.

5

Militære flyleger kan etter avtale med UVB Dykkerlegens kontor gjennomføre undersøkelsene,
men avgjørelse om helsemessig skikkethet skal i slike tilfeller gjøres av lege ved UVB
Dykkerlegens kontor etter at resultatet av helseundersøkelsene foreligger. Militære flyleger
som også har gjennomgått kurs i dykkemedisin for leger kan utstede helseerklæring direkte
som nevnt i pkt 1 over.

VURDERING AV SKIKKETHET

1.

Omfanget av helseundersøkelsen fremgår av Tabell 1. Militære dykkere omfatter alle
dykkekategorier i Forsvaret inkludert skipsdykkere, minedykkere,
marinejegere/fallskjermjegere og dykkere ved ingeniørbataljoner. Helsekrav for personell som
deltar i trening i unnslipningstreningstank (UTT) er gitt i Tabell 2. Enkelte kroniske og
residiverende tilstander vil ikke være til hinder for trening i UTT, men fordi de er et hinder for
tjeneste på ubåt vil de gjøre unnslipningstrening hensiktsløs.

2.

Helseundersøkelsens omfang er minimum som beskrevet i Tabell 1 og 2. Undersøkelse av
synsskarphet, fargesyn og synsfelt behøver ikke gjentas hvis undersøkelsene er utført siste 12
mnd og dokumentert i pasientjournal.

3.

Avgjørelsen om helsemessig skikkethet fattes av undersøkende lege, om nødvendig supplert
med spesialistuttalelser. I tvilstilfeller bør kandidaten som hovedregel kjennes midlertidig
helsemessig uskikket inntil endelig avgjørelse er fattet.

4.

Hvis utredningen ikke kan avklare helsemessig skikkethet skal saken oversendes Sjef UVB
Dykkerlegens kontor for endelig avgjørelse.

5.

Hvis den undersøkte er uenig i avgjørelsen (helsemessig skikket/uskikket) kan avgjørelsen
ankes. Søkeren sender skriftlig begrunnelse for anken til Sjef UVB Dykkerlegens kontor som
tar stilling til om kjennelsen skal endres eller opprettholdes. Den undersøkte kan etter dette å
velge å påklage avgjørelsen til Sjef UVB Dykkerlegens kontor til Forsvarets legenemnd. I de
tilfeller den påklagede avgjørelse er truffet av Sjef UVB Dykkerlegens kontor skal anken
sendes Forsvarets legenemnd direkte. Avgjørelsen i Forsvarets legenemnd er endelig.

2
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Tabell 1 Helseundersøkelse av militære dykkere
Militær dykker

Kammerassistent/
kammerdykk/ mil. Prøvedykk

Førstegang sus

Periodisk

Otoscopi, auskultasjon av lunger og
hjerte

Ja

Ja

Puls, BT, Inspeksjon av svelg, palp.av
hals, synsskarphet, fargesyn

Ja

Ja

Tannstatus1

Ja

Årlig

Krav ukorrigert visus

2

Ja

Od 6/36, os 6/36 og ou 6/24

Krav korrigert visus

5/10 ou

Krav fargesyn

Minedykker og marinejeger: Normalt Skipsdykker:
Ingen krav

Fysisk yteevne

Krav må spesifiseres

Godkjent befalstest

Nei

5-årlig etter 40 år

U-Stix

Ja

Årlig

Dynamisk spirometri

Ja

Årlig

Nei

5-årlig etter 40 år

Audiometri

Ja (<12 mnd tidligere)

Årlig

Rtg thorax

Ja (<12 mnd tidligere)

Ved klinisk indikasjon

Skjelettrøntgen

Nei

Nei

S-Kolesterol

EKG

3

4

Relevante avsnitt:

Kap 1 til 6.21

Kap 1 til 6.15, 6.27

1

Førstegangs tannundersøkelse skal gjøres av militær tannlege. Oppfølgende tannundersøkelser kan gjøres av legen, men det anmerkes at militære dykkere har krav på kostnadsfri
konserverende tannbehandling hos militær tannlege.
2
Minedykkere skal tilfredsstille vurderingssiffer 7 i visus ut fra en totalvurdering av funksjonskrav i stillingen. Marinejegere setter egne funksjonskrav. Funksjonskravene til syn listet
i denne tabellen beskriver den synskarpheten en militær dykker må møte for å kunne gjennomføre selve dykkingen på en sikker måte. Fartøy og tjenestesteder kan sette tilleggskrav.
3
Periodisk kontroll av S-kolester er foreløpig (april 2010) ikke innført som standardisert undersøkelse.
4
EKG er foreløpig (april 2010) etablert som standard undersøkelsesrutine for militære dykkere – verken ved førstegangsundersøkelse eller periodisk undersøkelse. Det er derfor ikke
obligatorisk å gjennomføre denne undersøkelsen.

3
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Tabell 2 Helseundersøkelse av kandidater for trening i unnslipningstreningstank
UTT kandidat

Pre- UTT Kammerdykk

Første undersøkelse

Retrening

Otoskopi, auskultasjon av
lunger og hjerte

Ja

Ja

Ja

BT, Puls, ØNH status for
øvrig

Ja

Ja

Nei

Tannstatus2

Ja

Nei

Nei

Synsskarphet

Ja

Ja

Nei

Fargesyn

Ja

Nei

Fysisk yteevne

Godkjent befalstest

Urin stix

Ja

Ja

Nei

Spirometri

Ja

Ja

Nei

Audiometri

Ja (siste 12 mnd)

Ja (siste 12 mnd)

Nei

Rtg thorax

Ja (siste 12 mnd)

Ja (siste 12 mnd)

Nei

Relevante avsnitt:

Kap 4 til 6.17 og 6.24 til 6.26

Kap 4 til 6.17 og 6.24 til 6.26

4
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6.

Det er viktig at helsetjenesten vurderer konsekvenser av immersjon og trykkeksponering for
personell som tar kontakt – også utenom de periodiske undersøkelsene for dykking/UTTtrening. Det bør være lav terskel for å kontakte dykkerlege ved sykdom og skade som
inntreffer hos militære dykkere og UVB personell.

6

HELSEKRAV

6.1

Innledning

1.

6.2
1.

6.3
1.

6.4
1.
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Kandidatene må være fysisk og psykisk skikket og uten tegn til følelsesmessige forstyrrelser.
Det er ingen øvre aldersgrense, men det må vises skjønn med hensyn til kardiovaskulær status
og generell fysisk form i det enkelte tilfellet.

Forhold som påvirker skikkethet for dykking og UTT trening
Det er ikke mulig å utarbeide en altomfattende liste av tilstander som ekskluderer kandidater.
Det er ofte spørsmål om graden av sykdom/skade, funksjonsnedsettelse og hvordan tilstanden
og behandlingen påvirker kandidaten. Tilstander som påvirker skikkethet for dykking og UTT
trening er listet under. Disse tilstandene må utelukkes ved grundig gjennomgang av
tilgjengelig dokumentasjon, klinisk intervju og undersøkelse. Hvis tilstandene kan påvises
representerer de vanligvis en absolutt kontraindikasjon. I tvilstilfeller bør kandidaten vurderes
av Sjef UVB Dykkerlegens kontor.

Hudsykdommer
Alle ubehandlede kroniske og akutte hudsykdommer, inkludert hudmanifestasjoner av
systemisk sykdom, annet enn milde lokaliserte tilstander, vil diskvalifisere kandidaten.

Øre, Nese og Halssykdommer
De følgende tilstander gjør kandidaten helsemessig uskikket for trykkeksponering:
a.

Kronisk eller residiverende sinusitt

b.

Kronisk eller residiverende sekresjon fra mellomøre og ytre øre

c.

Alvorlige allergiske tilstander i øvre luftveier

d.

Meniere‟s sykdom. Tidligere ørebenskirurgi med fiksasjon av ørebenskjeden er en
sterk relativ kontraindikasjon.

e.

Perforasjon av trommehinnen hvis ikke den er tilfredsstillende tilhelet (lukket) eller
korrigert kirurgisk.
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Følgende tilstander representerer midlertidig uskikkethet for trykeksponering. Kandidaten skal
henvises ØNH spesialist:
a.

Virus labyrintitt og Benign Paroxysmal Vertigo (BPV).

b.

Tidligere ØNH kirurgi

3.

Ved start dykkekarriere skal hørsel svare til måltall 5 eller bedre. Ved fornyede undersøkelser
vurderes høreterskelen individuelt. Mellomøret skal være luftfylt og med trommehinnen fritt
bevegelig vurdert ved Valsalva. I tvilstilfeller kan kandidaten observeres nøye ved
trykkeksponering i trykkammer og ved grunne dykk for å avklare evnen til utligning.
Vedvarende problemer med utligning skal medføre midlertidig helsemessig uskikkethet for
dykking/trykkeksponering. Hvis det ikke er mistanke om bakenforliggende sykdom vil det hos
kandidater under grunnleggende opplæring (UVB tjeneste, dykking) vanligvis være riktig å
kjenne kandidaten varig helsemessig uskikket for dykking/UTT. Hos sertifiserte dykkere/UVB
personell vil det vanligvis være riktig å henvise til ØNH spesialist for å avklare om det
foreligger en disponerende tilstand.

4.

Eksostoser er vanligvis ingen kontraindikasjon så sant de ikke okkluderer ytre øregang.

6.5
1.

2.

Luftveissykdommer
Følgende tilstander vil representere kontraindikasjon mot trykkeksponering:
a.

Symptomgivende astma eller andre former for residiverende luftveisobstruksjon.

b.

Kronisk obstruktiv lungesykdom eller områder med potensiell luftavstengning (“air
trapping”) slik som lungecyster, bullae, pleuraeffusjon, lungefistler, bronkiektasier,
fibrose, neoplasme og persisterende pneumothorax.

c.

Lungetuberkulose, bortsett fra slike som er begrenset til et isolert tilhelet og forkalket
perifer primærfokus (Ghon fokus). Slike lesjoner er ikke automatisk til hinder for
UTT trening. Personell som har slike skal henvises til UVB Dykkerlegens kontor for
videre utredning.

d.

Sarkoidose i aktiv fase og annen restriktiv lungesykdom. Tilhelet sarkoidose med
normal spirometri og uten røntgenologiske forandringer er ikke kontraindikasjon.

e.

Enhver lungesykdom, skade, misdannelse eller penetrerende thoraxskade som kan
resultere i et område med nedsatt compliance i lungene og/eller pleura-adheranser.
Kandidater som har gjennomgått lungeinfeksjon som har etterlatt røntgenforandringer
skal henvises UVB Dykkerlegens kontor for videre utredning.

Kandidater med gjennomgått obstruktiv lungesykdom skal vurderes individuelt. Det er svært
viktig å avklare om det foreligger residiverende obstruktiv luftveissykdom. Hvis personen har
aktuelle symptomer eller funn forenlig med anstrengelses- eller kuldeutløst bronkokonstriksjon
vil dette representere en absolutt kontraindikasjon mot trykkeksponering.
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Følgende kandidater skal vurderes spesielt nøye. Det vurderes individuelt om utredningen bør
suppleres av spesialisterklæring fra spesialist i lungesykdommer (helst) og/eller skriftlig
registrering av topphastighetsmål (“PEF dagbok”):
a.

Sykehistorie som tyder på tidligere bronkokonstriksjon

b.

Nåværende luftveissykdom med usikker betydning

c.

Astma med eksogene allergener

Hvis det føres PEF-dagbok skal denne føres i minst 28 dgr og registrere den beste av tre
repeterte malinger:
a.

Når pasienten våkner og kl 1800 hver dag.

b.

Før og etter anstrengelse med angivelse av dette i dagboken

c.

Hvis pasienten anmerker pipende pust eller føler seg kortpustet (anmerkning skal
gjøres i dagboken)

5.

Hvis luftveisobstruksjonen antas å skyldes arbeidsmiljøet skal PEF-avlesinger foretas hver 4.
time mens pasienten er våken og hver 2. time mens pasienten er på arbeid. Det må føres
notater om hvilken type arbeidsmiljø personen er eksponert for. Hvis variasjonen som ikke
skyldes endring i arbeidsmiljø overstiger 15% skal kandidaten kjennes uskikket for dykking.
Alle andre tilfeller henvises UVB Dykkerlegen for videre utredning. Hvis spesialistutredning
eller mer omfattende spirometriutredning ikke viser unormal respons på bronkodilatasjon eller
provokasjon (se under) så kan kandidaten vurderes helsemessig skikket for trykkeksponering.
(Se også kap 6.17)

6.

Tidligere thoraxtraume eller åpen thoraxkirurgi representerer kontraindikasjon mot dykking
hvis det foreligger tegn til arrdannelse i lunge eller pleura. Årsaken til thoraxkirurgi må
avklares. Alle slike tilfeller skal vurderes ved UVB dykkerlegens kontor. (Se kap 5).

7.

Pneumothorax, bortsett fra spontanpneumothorax, kan aksepteres forutsatt at minst tre
måneder har gått siden avsluttet behandling/normalisering av tilstand, at lungefunksjonen er
normal og at det ikke foreligger røntgenologiske forandringer forenlig med arrdannelse i lunge
eller pleura. Slike pasienter skal vurderes ved UVB dykkerlegens kontor ( Se kap 5).

8.

Tidligere spontanpneumothorax er en absolutt kontraindikasjon mot dykking. Kandidater med
tidligere spontanpneumothorax som har vært uten residiv i fem år, og hvor det foreligger
normal lungefunksjon og lunge/pleuramorfologi (vurdert ved tynnsnitt CT, spiral CT eller
annen høyoppløselig billeddiagnostisk metode), kan søke om dispensasjon.
Dispensasjonssøknad skal i så fall forelegges UVB Dykkerlegens kontor (Se kap 5).

6.6
1.

Kardiovaskulære forhold
Disse tilstandene vil gjøre kandidaten uskikket:
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a.

Organisk hjertesykdom som påvirker hjertets pumpefunksjon og hjerterytme.

b.

Coarctatio aorta.

c.

Sykehistorie eller funn forenlig med koronarsykdom eller myokardiskemi, også hvis
dette har blitt vellykket behandlet med aorto-coronar bypass eller minimal invasiv
percutan coronar angioplastikk (PCI).

d.

Ventrikkelhypertrofi hvis ikke det er avklart med spesialist at årsaken er fysiologisk
(fysisk trening).

e.

Perifer sirkulasjonsforstyrrelse (arteriell insuffisiens, mikroangiopathier)

Følgende tilstander må henvises til spesialit (kardiolog) før avgjørelse fattes ved UVB
Dykkerlegens kontor (Se kap 5).
a.

Atrie-/ventrikkel-septumdefekter eller andre potensielle høyre-til-venstre shunter. Slike
tilstander er kontraindikasjon til trykkeksponering inntil de er korrigert kirurgisk. Det
anses foreløpig ikke riktig å rutinemessig utrede dykkere og UTT-kandidater for slike
tilstander.

b.

Klaffestenoser og insuffisienser. Som hovedregel representerer klaffestenoser en sterk
relativ kontraindikasjon (annet enn ved minimale stenoser uten funksjonell betydning),
mens moderate grader av insuffisienser som ikke har medført volumoverbelastning av
ventriklene kan tillates å dykke/delta i UTT trening så lenge tilstanden overvåkes og
ikke utvikler seg.

c.

Alle arytmier unntatt sinusarytmi og enkeltstående ekstrasystoler som påvises tilfeldig.

d.

Ledningsforstyrrelser. Høyre grenblokk behøver ikke rutinemessig å henvises til
spesialist, men kan vurderes individuelt.

3.

Ved unormale funn slik som bilyd og EKG forandringer må undersøkende lege vurdere
individuelt om det er behov for videre utredning hos spesialist..

4.

Symptomgivende hemorrhoider og omfattende åreknuter er relative kontraindikasjoner mot
dykking, men ikke mot UTT-trening.

5.

Iskemisk hjertesykdom er en sterk relativ kontraindikasjon mot dykking. Spesialisterklæring
må innhentes i de tilfeller hvor man mener det er grunnlag for å gjøre unntak. I de tilfeller
hvor det har forekommet hjerteinfarkt eller pasitenen er revaskularisert (ACB eller PCI) kan
avgjørelse om helsemessig skikkethet til dykking bare fattes ved UVB dykkerlegens kontor.
ACB og PCI er i seg selv ikke en kontraindikasjon mot dykking. Derimot vil risikovurdering
legge til grunn evt sekvele etter operasjon (arrdannelser), risiko for restenoser og
symptomgivende hjertesykdom (brystsmerter, begrensning i fysisk yteevne,
bevissthetspåvirkning) og vurdering av helseeffekter av medikamentell behandling.
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Sykdommer i fordøyelsesorganene
Følgende tilstander representerer kontraindikasjoner:
a.

(Kronisk) inflammatorisk tarmsykdom

b.

Akutt eller kronisk aktiv leversykdom

c.

Gallesykdom

d.

Gjennomgått pankreatitt.

e.

Abdominalhernier (inntil disse er kirurgisk korrigert)

f.

Hiatushernie.

Ulcus pepticum diskvalifiserer hvis ikke det forligger endoskopisk verifisert tilheling og
pasienten har vært asymptomatisk i minst ett år. Dykkere som er avhengig av medikamentell
behandling etter tilhelet ulcus må henvises UVB Dykkerlegens kontor for vurdering av
helsemessig skikkethet på individuelt grunnlag. I de tilfellene hvor tilstanden skyldes
infeksjon med Helicobacter pylori vil personen anses helsemessig skikket hvis vedkommende
er symptomfri og det er holdepunkt for vellykket infeksjonssanering. I sistnevnte tilfelle
behøver ikke dykkeren vurderes ved UVB Dykkerlegens kontor.

Muskel-skjelettsykdommer

1.

Kandidater må ha ubesværet bevegelsesevne og førlighet. Enhver begrensning må vurderes ut
fra kandidatens evne til å utføre sitt arbeide, trening og spesielt om tilstanden kan påvirke
sikkerheten til ham selv eller andre.

2.

Juxta-artikulære („A‟) lesjoner ved dysbar osteonekrose er en kontraindikasjon mot hyperbar
eksponering. Skaftlesjoner („B‟) er kontraindikasjon mot deltagelse i eksperimentell
trykkeksponering.

3.

Vellykket kirurgisk korreksjon av nukleusprolaps kan godkjennes forutsatt normal
etterfølgende nevrologisk status og normal funksjonsevne.

4.

Smerter fra muskel-skjelettsystemet eller tilstander som kan forveksles med trykkfallssyke må
vurderes individuelt. Ved enhver tvil skal lege ved UVB Dykkerlegens kontor kontaktes.

6.9
1.

Tilstander i nervesystemet
Eventuelle tilfeldige funn som gjøres ifm den nevrologiske undersøkelsen som ikke antas å
skyldes sykdom/skade (lettere grader av balanseproblemer ved skjerpet Romber, isolerte funn
av refleksasymmetri eller små områder med sensibilitetsendring) må dokumenteres grundig i
journal og opplyses til kandidaten slik at funnet er kjent ifm senere undersøkelse ved evt
senere dykkeskade. Spesiell aktsomhet utvises ved påfølgende undersøkelser hvis dykkeren
har vært utsatt for skade/ulykke for å bekrefte at det ikke har oppstått endringer.
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2.

Vesentlige nevrologiske funn skal medføre henvisning til spesialist i nevrologi.

3.

Tilstander som kan medføre en kontraindikasjon mot hyperbar eksponering inkluderer:
a.

Epilepsi, inkludert petit mal og partielle anfall uavhengig av behandling.
Feberkramper opp til fem års alder skal ikke være kontraindikasjon mot
trykkeksponering. Personer som har erfart et enkeltstående krampeanfall, men som
ikke har fått diagnosen epilepsi, skal refereres til UVB Dykkerlegens kontor for videre
vurdering.

b.

Gjennomgått alvorlig hodetraume med hjernekontusjon eller intrakraniell blødning
representerer en varig kontraindikasjon. Andre hodetraumer representerer
kontraindikasjon hvis følgende er til stede:
1)

Bevissthetstap av lengre enn 30 minutters varighet.

2)

Nevrologisk sekvelse som sannsynliggjør fokal nevrologisk lesjon

3)

Post-traumatisk amnesi lengre enn en time

4)

Enhver varighet av pre-traumatisk amnesi.

5)
Kraniefraktur med impresjon av bruddfragment uavhengig av
bevissthetsstatus.
Hvis hodeskaden oppstod for mer enn fem år siden og det ikke er holdepunkt for
nevrologisk sekvele kan vurderes individuelt og kan unntaksvis vurderes helsemessig
skikket til trening i UTT eller dykking. Alle slike tilstander skal vurderes ved UVB
Dykkerlegens kontor

4.

c.

Intrakraniell kirurgi.

d.

Alvorlig taleforstyrrelse.

e.

Betydelig reisesyke/sjøsyke.

f.

Migrene annet enn milde tilfeller uten synsforstyrrelser, taleforstyrrelser, motoriske
eller sensoriske utfall.

Tidligere bakteriell eller viral meningitt representerer ingen kontraindikasjon forutsatt at
kandidaten har vært symptomfri siste 12 mnd og det ikke er holdepunkt for nevrologisk
senskade.

6.10 Psykisk helse
1.

Psykiatrisk sykdom andre enn mindre reaktive eller forbigående og ikke residiverende
tilstander. Tidligere eller aktuell psykiatrisk lidelse, inkludert misbruk av alkohol, narkotika
eller andre droger representerer absolutte kontraindikasjoner hvis ikke det foreligger
spesialisterklæring som bekrefter at tilstanden er beskjeden og medfører liten residivrisiko.
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Alle tilfeller av tidligere alkohol, narkotika eller medikamentmisbruk må henvises UVB
Dykkerlegens kontor for endelig vurdering.

6.11 Sykdommer i urinveier og kjønnsorganer
1.

Nyrestein og misdannelse i urinveiene vil være kontraindikasjon mot dykking hvis ikke disse
har blitt korrigert tilfredsstillende.

2.

Kjønnssykdommer vil representere en kontraindikasjon inntil de er tilfredsstillende behandlet.
Det skal ikke gjøres rutinemessig testing (blodprøve) for HIV, men HIV positive kandidater
anses helsemessig uskikket.

6.12 Stoffskiftesykdommer
1.

Ved stoffskiftesykdom må kandidaten vanligvis utredes hos spesialist og endelig evaluering
gjøres ved UVB Dykkerlegens kontor.

2.

Insulinkrevende diabetes mellitus og/eller tilstander som krever behandling med perorale
antidiabetika representerer absolutt kontraindikasjon mot dykking. Kvalifiserte dykkere som i
løpet av karrieren utvikler kostregulert diabetes mellitus (medikamenter ikke påkrevet) kan
fortsette å dykke forutsatt at det ikke foreligger komplikasjoner til sykdommen.

6.13 Hematologiske tilstander
1.

Krav til undersøkelser er angitt i kapittel 6.20.

2.

Asymptomatisk sigdcelle-anlegg (heterozygot) er ikke en kontraindikasjon mot dykking, men
symptomgivende sigdcelleanemi er kontraindikasjon mot enhver militær tjenestegjøring.
Haemoglobin electroforese kan gjøres ved førte undersøkelse ved særskilt behov/indikasjon.

6.14 Tannhelse
1.

Kandidater må ha en god tannhelse. Det er ikke påkrevet med rutinemessig undersøkelse av
militær tannlege. Tennene skal være sunne og caries sanert, munnslimhinne og benstrukturer
skal være uten alvorlig sykdom. Misdannelser og manglende tenner skal vurderes ut fra
kandidatens evne til å bite sikkert om et bitemunnstykke og etablere tilfredsstillende
forsegling. Eventuelle tannproteser må kunne fjernes under dykking.

2.

Kroner og broer må undersøkes årlig. Ved tvil skal det innhentes råd fra militær tannlege med
erfaring i vurdering av tannhelse hos dykkere.
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6.15 Kjønnsbestemt evaluering
1.

Ved blodanalyser, urinanalyser, klinisk fysiologiske us og lignende skal det benyttes
referanseverdier for det aktuelle kjønn, og evt vurdering av avvik skal gjøres ut fra dette
referanseområdet. Med dette unntaket skal det for øvrig benyttes samme helsekrav til menn og
kvinner. Gravide må ikke dykke eller eksponeres for annen trykkpåvirkning.

6.16 Tilleggsundersøkelser
1.

Urin - Kjemisk undersøkelse. Urin skal årlig undersøkes for forekomst av blod, glukose og
protein ved fargestrimmel (”U-Stix”) eller tilsvarende.

2.

Spirometri. Lungefunksjonsundersøkelser kreves både ved førstegangs og fornyede
undersøkelser. I undersøkelsen skal det inngå måling av FVC, FEV1 og PEF. FVC og FEV1
skal overstige 80% (tilsvarende ca 2 standardavvik) av forventet verdi. Fraksjonen FEV1/FVC
skal overstige 75% ved første gangs undersøkelse, ved senere kontrollundersøkelse skal
FEV1/FVC overstige 70%. Som referanseområde bør det benyttes normativt materiale fra
Norge benyttes, men for de spirometre hvor europeisk referansemateriale (ECSC-European
Community for Steel and Coal) er lagt inn så kan dette benyttes. Kapittel 6.17 gir videre
anvisning for oppfølging av kandidater som ikke møter disse funksjonskravene.

6.17 Veiledning for utførelse av enkel spirometri
1.

Dette kapittelet er ikke oversatt ordrett fra den engelske originalteksten, men er tilpasset
praktiske prosedyrer for spirometri i det norske Forsvaret. Utgangspunktet er at spiromtri
gjøres ved bruk av elektronisk spirometer.

2.

Det finnes gode internasjonalt publiserte rutiner for gjennomføring spirometri. Vi erkjenner
likevel at disse kan oppleves som vanskelig tilgjengelig og har valgt å gi en forkortet og en
forenklet prosedyre for korrekt gjennomføring av spirometri i dette kapittelet.

3.

Noe av det viktigste ved gjennomføring av spirometri er at den som instruerer kandidaten i
praktisk gjennomføring gjør dette samvittighetsfult.
a.

Forklar prosedyren med enkelt språk. De fleste vil forstå det enklere hvis du sier at
”Blås så hardt og fort du kan” enn å bruke fysiologiske termer.

b.

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

c.

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

d.

Neseklype kan brukes, men er ikke obligatorisk.

e.

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

f.

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

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

h.

Be pasienten puste ut så hardt og fort han kan. Utåndingen skal vare i minst 6
sekunder – lenger hvis det foreligger obstruktiv lungesykdom. Rent praktisk er det
best at instruktøren sier til pasienten når utåndingen kan avslutte. La evt kandidaten få
trene en gang eller to først.

i.

Internasjonal standard forutsetter, og ideelt så bør det gjøres tre målinger. Inntil videre
tillates to målinger forutsatt at disse ikke avviker mer enn 5% i resultat på FVC eller
FEV1. Ved lungevolum under 2000 ml skal avviket være mindre enn 100 ml.

Test for astrengelsesutløst bronkial obstruksjon
a.

Ved spørsmål om anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon kan kandidaten undersøkes
ved gjentatt spirometri etter en submaksimal belastningstest.

b.

Kandidaten møter i treningstøy. Pulsklokke eller lignende er ønskelig, men ikke
absolutt påkrevet. Før arbeidsbelastning gjøres en ordinær spirometri i hvile som
nevnt over. Denne skal gjøres med tre ekspirasjonsmanøvre hvor beste og nest beste
undersøkelse avviker med 5% eller mindre.

c.

Kandidaten utfører en submaksimal belastning i 10-15 min. Denne bør justeres til ca
60-70% av maksimal yteevne. Ved pulskontroll tilstrebes en puls på ca 140-160.
Testen kan gjøres valgfritt utendørs eller innendørs enten på sykkel/ergometersykkel
eller løping/tredemølle. Utendørs test i vinterhalvåret vil medføre ytterligere
kuldeprovokasjon med øket sannsynlighet for å registrere kuldeindusert
bronkokonstriksjon.

d.

Etter avsluttet test gjøres gjentatte spirometriundersøkelser i minimum 20 min etter
avsluttet anstrengelse. Ideelt måles med 5 min intervaller, men som et minimum 10 og
20 min etter avsluttet test. FEV1 og PEF må inngå i målingene fordi disse brukes som
testkriterier.

e.

Reduksjon i FEV1 på 10% eller reduksjon i PEF på 15% anses som en positiv test
(anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon bekreftet).

f.

Positiv provokasjonstest med anstrengelse representerer kontraindikasjon mot dykking
og UTT.

Test for reversibilitet
a.

Ved astma og bronkial hyperreaktivitet kan det gjøres en reversibilitetstest med
bronkodilatator.

b.

Kandidaten skal ikke ha tatt hurtigvirkende bronkodilaterende medikament de siste
åtte timer, heller ikke steroider, teofyllin eller langtidsvirkende beta2-stimulator de
siste 12 timer. Før reversibilitetstesten gjøres en ordinær spirometri i hvile som nevnt
over. Denne skal gjøres med tre ekspirasjonsmanøvre hvor beste og nest beste
undersøkelse avviker med 5% eller mindre.

c.

Kandidaten gies en kortvirkende beta-2 agonist (anbefalt) eller antikolinergica (ved
individuell vurdering). Følgende doser skal brukes hos voksne (dosert peroralt):
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–Salbutambol (Ventoline m.fl.) 0,4 mg
–Terbutalin (Bricanyl) 0,75 mg
–Ipratropiumbromid (Atrovent) 0,08 mg

6.

d.

Foreta spirometriundersøkelser etter 15 og 30 min (Salbutamol/Terbutalin) eller 30 og
45 min (Ipratropiumbromid). FEV1 må inngå i målingene fordi disse brukes som
testkriterier.

e.

Bedring i FEV1 på 12% eller mer er iht internasjonale retningslinjer å anse som en
positiv reversibilitetstest. En bedring på mellom 10 og 12% bør likevel vurderes
individuelt/klinisk fordi også en slik mindre bedring kan foreligge ved obstruktiv
lungesykdom.

f.

Positiv reversibilitetstest er en relativ kontraindikasjon mot dykking og UTT. Funnet
tolkes på bakgrunn av kliniske opplysninger, spirometri i hvile og evt også
provokasjonstest ved fysisk anstrengelse.

Kommentarer
a.

Det er sjelden grunnlag for å nekte noen dykketjeneste bare på grunnlag av en
enkeltstående spirometriundersøkelse med utilfredsstillende resultater. Hvis ikke det
av andre grunner (sykehistorie, andre kliniske funn) er sannsynlig at det forligger
lungesykdom så bør spirometri gjentas etter at kandidaten har fått veiledning i korrekt
gjennomføring og etter at det har gått tilstrekkelig tid til at forbigående tilstander
(banale luftveisinfeksjoner og lignende) kan tilheles spontant. Hvis det etter en
obsevasjonsperiode måles normale lungefunksjonsverdier så kan disse legges til grunn
og kandidaten godkjennes. Ved vedvarende svekket lungefunksjon (dårligere enn
minimumskrav) må kandidaten enten utredes videre ved UVB dykkerlegens kontor
eller hos spesialist.

b.

Det finnes flere regresjonsligninger for beregning av referanseverdier.
Regresjonsligningen som benyttes i britiske Royal Navy er listet i Table 7-3, men det
anbefales å bruke norske referanseverdier, evt ECSC hvis disse er innlagt i
spirometeret.
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Tabell 3 Tabell for konvertering av gassvolum i ATPS (Ambient Temperature and Pressure Saturated) til
BTPS (Body Temperature and Pressure Saturated)

Romtemperatur oC

Konverterinsfaktor

15
16
17
l8
19
20
21
22
23
24
25

1.128
1.123
1.118
1.113
1.107
1.102
1.097
1.091
1.086
1.080
1.074

Referanseverdier for kaukasere
FVC =

[0.0583 x høyde (cm)] - [0.025 x alder (år)] - 4.241, SE = 0.74

FEV1 =

[0.0362 x høyde (cm)] - [0.032 x alder (år)] - 1.260, SE = 0.55

Norske referanseverdier kan beregnes ut fra formlene under (hentet fra HUNT-undersøkelsen).
H: Høyde (cm), A: Alder (år) FVC: Liter FEV1: Liter PEF: L/min
Menn (ikke-røykere)

FVC  e( 12,3962,733ln(H )0,0000592A

2

FEV1  e( 10,5562,342ln(H )0,0000685A

)

2

)

PEF  60  e( 6,6321,731ln(H )0,000436A

2

)

Kvinner (ikke-røykere)

FVC  e( 9,8512,189ln(H )0,000143A 0,006439A)
2

FEV1  e( 9,0912,004ln(H )0,000163A 0,007237A )
2

PEF  60  e( 7,7261,8081ln(H )0,000286A 0,022A)
2

6.

Ved gjentatte undersøkelser bør resultatet sammenlignes med foregående testresultat.

7.

Mindre daglige variasjoner og sesongvariasjoner forekommer. Ved krav til spesiell høy
nøyaktighet bør det under ideelle forhold gjøres måling ved samme tidspunkt på dagen og i
samme kalendermåned. Slik metodenøyaktighet er ikke nødvendig for de ordinære
seleksjonsundersøkelsene og helseovervåkingsundersøkelsene av Sjøforsvarets dykkere og
UVB personell.
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8.

Andre variasjonskilder inkluderer biologiske (varierende innsats hos forsøkspersonen) og
instrumentelle (kalibreringsunøyaktighet). Ideelt bør man bruke samme spirometer ved
oppfølgende undersøkelser, men heller ikke dette er påkrevet ved seleksjonsundersøkelser og
helseovervåkingsundersøkelser av Forsvarets dykkere og UVB personell.

9.

Elektroniske spirometre gir vanligvis gassvolum i BTPS slik at korreksjon ikke er nødvendig.
For apparater om presenterer verdier i ATPS må Tabell 3brukes fordi referanseverdiene har
volumenheter i BTPS.

10.

Tilsiktet eller tilfeldig lukking av glottis under gjennomføring av ekspirasjonsmanøveren vil gi
en kraftig knekk i kurven. Denne er ikke vanskelig å kjenne igjen, men hvis den ikke
registreres så vil den gi en falsk lav FVC and følgelig falsk høy FEV1/FVC ratio. Slike
målinger skal forkastes.

11.

Røyking, ikke-arbeidsrelatert lungesykdommer og teknisk mangelfull gjennomføring er de
vanligste årsakene til endringer i målt lungefunksjon. Fordi svekket lungefunksjon kan ha
potensielt alvorlig konsekvens ved dykking og UTT-trening så skal slike kandidater
undersøkes videre hos spesialist eller ved provokasjons/reversibilitetstester ved UVB
dykkerlegens kontor.

12.

Etter en full evaluering av lungefunksjonen kan det bli bestemt at personer med lavere
FEV1/FVC fraksjon enn det som normalt kreves for dykking eller UTT trening kan bli vurdert
helsemessig skikket. Slike avgjørelser skal kun fattes ved UVB Dykkerlegens kontor.

6.18 Fysisk form og fedme
1.

Dykkere skal være i fysisk god form. Et minstekrav er at befalstest skal være gjennomført og
bestått (karakter 2 eller bedre) siste 12 mnd før undersøkelsen. Ved tvil om fysisk yteevne kan
denne testes ved indirekte eller direkte måling av oksygenopptak, Harvard Step Test eller
Copper test.

2.

Harvard Step Test gjennomføres slik:
a.

Kandidaten går opp og ned på en 43 cm høy skammel 30 ggr i minuttet i fem minutter.

b.

Pulsen måles i 30 sekunder ett, to og tre minutter etter avsluttet test. Antall pulsslag i
disse tre måleperiodene legges sammen. Testen vurderes som bestått ved en skåre på
190 eller mindre.

c.

Kandidater som ikke møter testkravet skal evalueres etter en periode med trening.

3.

Cooper test gjennomføres ved å løpe i 12 min på en egnet bane hvor løpt distanse kan måles på
en enkel måte. Kandidater yngre enn 30 år skal kunne løpe minst 2500 m, mens kandidater
over 30 over skal kunne løpe minst 2200 m i løpet av denne tidsperioden for å ha bestått test.

4.

Indirekte og direkte måling av oksygenopptak kan gjøres på tredemølle eller ergometersykkel.
Metoden refereres ikke i detalj her. Bestått test krever et maksimalt oksygenopptak på minst 40
ml O2/min/kg for personer over 30 år og minst 45 ml O2/min/kg for personer under 30 år.
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5.

Ved vurdering av kroppsmassen bør det taes en helhetlig vurdering av en rekke andre forhold
slik som kjønn, alder, fysisk yteevne, fordeling av kroppsfett. For seleksjonsformål og ved
rutinemessig oppfølging må det likevel brukes parametre som er målbare og ikke for
tidkrevende.

6.

Kandidatene skal først vurderes ved kroppsmasseindeks (BMI-Body Mass Index). BMI
beregnes ved formelen ”Kroppsmasse (kg)/Høyden (m)2 ”.

7.

Tolkning av BMI gjøres iht nasjonale og/eller internasjonale kriterier. Pr feb 2006 er disse:
–BMI <18,5: Undervekt
–BMI 18,5-24,9: Normalvekt
–BMI 25,0-29,9: Overvekt
–BMI =30: Fedme

8.

Kandidater med BMI innen referanseområdet for ”Normalvekt” er helsemessig skikket til
dykking. Kandidater med BMI innen referanseområdet for ”Overvekt” skal oppmuntres til
vektreduksjon, informeres om risiki tilknyttet overvekt og informeres om at videre økning i
kroppsvekt kan medføre udyktighet for dykking. Kandidater i referanseområdet for
”Overvekt” bør evalueres for kroppsfettfordeling som angitt i avsnittet under om måling av
bukfedme.

9.

Bukfedme måles ved å beregne forholdet mellom bukomkretsen i navlenivå med omkreten av
bekkenet. Det foreligger abdominal fedme og øket sykdomsrisiko hvis denne fraksjonen er
over 1,0 hos menn og 0,85 hos kvinner.

10.

BMI lik eller høyere enn 30 er en kontraindikasjon mot dykking hvis ikke det kan vises at
økningen i kroppsmasse i skyldes økning i fettfri-kroppsmasse (muskulatur, skjelett og
lignende).

11.

Ved spørsmål om økning i BMI skyldes fedme eller øket fettfri kroppsmasse bør måling av
kroppsfett skje ved standardisert metode. Både impedansmålinger og måling av
hudfoldtykkelse (tre eller flere steder) kan benyttes. Kroppsfettfraksjon må vurderes ut fra
tilgjengelig kunnskap om referanseområde og assosiert sykdomsforekomst, men
kroppsfettfraksjon større enn 30% skal ekskludere fra militær dykking.

12.

Kandidater som diskvalifiseres fra dykking pga overvekt skal tilbys kostholds- og
livsstilsrådgiving

6.19 Medikamenter
1.

Følgende medikamenter representerer en absolutt kontraindikasjon mot dykking:
- Antikoagulantia (Heparin, Warfarin m.fl.)
- Psykotrope medikamenter, anxiolytika og sedativa (enhver bruk må forelegges som en
dispensasjonssøknad for UVB dykkerlegens kontor)

2.

Følgende medikamenter representerer en relativ kontraindikasjon mot dykking:
- Analgetika, NSAID (må seponeres minimum 12t før dykking for å unngå maskering av
symptomer på trykkfallssyke)
- Betablokker. Medikamentet kan brukes hvis fysisk yteevne er dokumentert tilfredsstillende
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3.

Aktsomhet må vises ved bruk av følgende medikamenter:
- Slimhinneavsvellende nesedråper (viktigste problem er kortvarig effekt slik at dykkeren
risikerer dekompresjonstraume i øvre luftveier)
-Platehemmere (kontroller at ikke pasienten har bivirkninger/blødningstendens)

4.

Følgende medikamenter er vanligvis ikke i seg selv noen kontraindikasjon mot dykking (men
grunnsykdom/tilstand må vurderes):
- P-piller
- Antibiotika
- Nasale kortikosteroider og nasale inhalasjons antihistaminer
- Inhalasjonssteroider

6.20 Supplerende undersøkelser for alle dykkekategorier
1.

Hemoglobinundersøkelser gjøres ved klinisk indikasjon. Anemi skal utredes.
Hemoglobinkonsentrasjon under 13 g/dl (menn) eller 11,5 g/dl (kvinner) diskvalifiserer for
dykking.

6.21 Prosedyrer for helseundersøkelse av militære dykkere,
erklæringen gyldighetstid
1.

Ved undersøkelsen benyttes skjema 4421. Resultatene føres i elektronisk pasientjournal.
Konklusjonen (Helsemessig skikket/uskikket for dykking) føres i kandidatens dykkerlogg.
Undersøkelsen kan gjøres av leger som har gjennomgått Forsvarets kurs i dykkemedisin.

2.

Helseundersøkelsen er gyldig i 12 mnd. Undersøkelsen kan gjøres innen 3 mnd før utløpstid
og får i slike tilfeller gyldighet fra utløpsdato fra utløpet av gjeldende gyldighetsperiode.

3.

UVB Dykkerlegen kan forlenge gyldighetsperioden for inneværende godkjenning hvis
kandidaten av praktiske årsaker ikke kan fremstille seg for undersøkelse. Slik godkjenning gies
for inntil 3 mnd av gangen og for maksimalt 6 mnd samlet varighet. Sertifiserende lege sitter
med et særskilt ansvar for å forsikre seg om at kandidaten vurderer seg selv som helsemessig
skikket og at det ikke siden forrige undersøkelse har inntruffet alvorlig sykdom/skade som kan
ha påvirket helsetilstanden.

4.

Dykkere som får sykdom eller skade som kan påvirke skikkethet til dykking må kontakte
dykkerlege for å få avklart eventuelle begrensninger mht videre dykking. Det er ikke mulig å
sette detaljerte krav for når slik kontakt skal taes, men terskelen skal være lav. Ved alle
tilstandene under er det et krav om at dykkerlege kontaktes før dykking gjenopptas:
- Sykemelding utover 7 dager
- Medikamentell behandling
- Kirurgiske inngrep
- Dykkerelaterte skader
- Sykdom/skade hvor kandidaten ikke er fullstendig restituert
- Endring i helseprofil
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6.22 Undersøkelse av militært personell som søker sivilt
yrkesdykkersertifikat
1.

Undersøkelsen gjennomføres iht sivilt regelverk for denne typen undersøkelser.

6.23 Undersøkelse av militært personell for fritidsdykking
1.

Slike undersøkelser skal gjennomføres iht sivilt regelverk for undersøkelse av fritidsdykkere.

6.24 Kandidater som skal øve i unnslipningstreningstank og fri
oppstigning fra UVB i sjø
1.

Undersøkelsen gjennomføres ved UVB Dykkerlegens kontor eller av annen lege som har
gjennomgått Forsvarets kurs i dykkemedisin. Undersøkelsen gjennomføres iht skjema 4422 og
registreres i elektronisk pasientjournal.

2.

Helseerklæringen har tre ukers gyldighet.

3.

UVB personell skal gjennomgå periodisk (årlig) rekvalifisering i UTT.

6.25 Helsekrav – kandidater som skal øve i
unnslipningstreningstank og fri oppstigning fra UVB
1.

Kandidaten skal møte helsekrav for sjøgående personell. Hvis kandidaten ikke møter disse
kravene skal han/hun kjennes midlertidig udyktig for trening i UTT.

2.

Det er ingen absolutte høyde- eller vektkrav til kandidater som skal øve i
unnslipningstreningstank, men kandidatens størrelse må ikke være så stor at det er problemer å
kle på seg ubåtredningsdrakten eller gå inn i ubåtslusen.

3.

Kandidaten skal ha tilfredsstillende tannhelse.

4.

Det stilles samme helsekrav til sivile som til militære kandidater i UTT.

6.26 Tilleggsundersøkelser – kandidater som skal øve I
unnslipningstreningstank og fri oppstigning fra UVB
1.

Det skal foreligge et rtg thorax som ikke skal være eldre enn 12 mnd. Dette gjelder både
førstegangsundersøkelsen og ved rekvalifisering.

2.

Rekvisisjonen skal være påført formålet med røntgenundersøkelsen (“Rutinekontroll
unnslipningstrening” e.l.).
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6.27 Helsekrav for tilvenningsdykk/prøvedykk og trykkeksponering i trykkammer
Dette avsnittet omhandler helseundersøkelse og helsekrav for personell som under kontrollerte
betingelser skal få prøve dykking/dykkeutstyr på grunn dybde i basseng eller sjø og personell som skal
delta i simulert dykk i trykkammer som ledd i demonstrasjon eller opplæring. Helsekravene er ment å
ivareta situasjoner hvor en trenet dykker eller kammeroperatør kan ivareta sikkerheten til kandidaten –
helsekravene listet under er derfor satt alene ut fra et krav om at den enkeltstående trykkeksponeringen
under kontrollerte betingelser ikke skal forårsake helseskade.
1.

Personer med epilepsi, kronisk lungesykdom, symptomgivende luftveisinfeksjon, gravide og
personer med sykdom eller funksjonsforstyrrelser i øre eller bihule som påvirker evnen til å
utligne trykk skal ikke trykkeksponeres.

2.

Helseundersøkelsen skal omfatte en muntlig orientering, undertegnelse av egenerklæring og
mulighet for individuell konsultasjon om de forhold som er nevnt i pkt 1 samt andre spørsmål
kandidaten måtte ha.

3.

Klinisk undersøkelse skal omfatte inspeksjon av trommehinner, kontroll av at disse er hele og
at kandidaten evner å utligne. Hvis ikke kandidaten kan utligne aktivt skal han og instruktøren
informeres om dette slik at kompresjon/neddykking skjer med spesiell aktsomhet og avbrytes
hvis smerter skulle oppstå.

4.

Ved dykk i sjø skal lungene auskulteres. Fremmedlyder diskvalifiserer.

5.

Klinisk undersøkelse utover dette avgjøres av undersøkende lege. Det er ikke krav om rtg
thorax før prøvedykk.

6.28 Helseundersøkelse av personell som skal trenes i bruk av
alternativ pustegasskilde med komprimert pustegass i
basseng og lignende
1.

Denne rutinen beskriver helsekrav og omfang av helseundersøkelse for personell som skal
opplæres i bruk av alternativ pustegasskilde med komprimert pustegass under vann. Med
”komprimert pustegass” forstås pustegasskilde som på overflaten (1 Bar) inneholder trykksatt
gass (”spare air”, HABD og lignende). Trening i bruk av pustegassreservoar hvor eleven
gjenpuster egen utåndingsluft i en pustelunge uten tilførsel av annen komprimert gass omfattes
ikke av rutinen.

2.

Personell som skal trene under vann må ikke ha sykdom som medfører risiko for bevissthetstap
eller sykdom i øvre luftveier som kan forhindre trykkutligning av luftfylte hulrom i kraniet
(bihuler, mellomøre). Det må ikke foreligge kronisk lungesykdom (astma, kronisk bronkitt)
eller annen sykdom som påvirker lungenes elastisitet eller ventilasjonsevne. Tidligere
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spontanpneumothorax er en absolutt kontraindikasjon mot slik trening. UVB Dykkerlegens
kontor (540-2160) kan bistå ved kliniske problemer.
3.

Undersøkelsen skal (minimum) omfatte:
- Inspeksjon av øregang og trommehinne (otoscopi), inkludert vurdering av trommehinnens
bevegelighet.
- Inspeksjon av munnhule/svelg
- Undersøkelse av lunger (auskultasjon)
- Kontroll av at kandidaten har tatt et lungerøntgen (rtg thorax) siste 3 år og at dette var
normalt

6.29 Helsekrav for yrkesdykkere
1.

Gjennomføres iht de til enhver tid gjeldende myndighetskrav for slike undersøkelser.

6.30 Eksperimentell dykking/forsøksdykk
Forsøk på mennesker, dvs forsøk hvor det under vitenskapelige betingelser registreres fysiologiske
eller medisinske måledata, skal gjennomføres iht etablert forsøksprotokoll og skal være godkjent av
regional etisk komite for forsøk på mennesker.
Testing av utstyr kan gjennomføres uten slik godkjenning/protokoll, men alle tvilstilfeller skal
fremlegges for regional etisk komite for vurdering.
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Rutine for klinisk undersøkelse av dykkere
og UVB personell
1 Formål og virkeområde
Denne rutinen beskriver den praktiske gjennomføringen av relevante kliniske undersøkelser som
skal utføres ved seleksjonsundersøkelser og periodiske helsundersøkelser av militære dykkere,
elever i unnslipningstreningstank (UTT) og personell på undervannsbåt (UVB). Rutinen angir
ikke hvilke helsekrav som kreves til de ulike stillinger eller arbeidsoppgaver.
Rutinen angir et minimumsomfang. Undersøkende lege kan og skal utvide undersøkelsene når
dette er riktig ut fra individuelt klinisk skjønn.
Rutinens stedlige virkeområde er begrenset til FSAN/UVB Dykkerlegens kontor. (Andre
legeekontor kan velge å følge andre praktiske undersøkelsesrutiner – se veiledning.)

2 Helseundersøkelsens omfang
2.1 Sykehistorie og egenerklæring
Legen skal innhente sykehistorie, støttet av egenerklæring og klinisk intervju.

2.2 Rtg thorax og audiometri
2.2.1 Førstegangsundersøkelse (dykking og elever UTT)
Rtg thorax og audiometri anbefales gjort i tilknytning til kursstart og seleksjonsundersøkelse –
likevel slik at svaret med sikkerhet vil foreligge på tidspunkt for klinisk undersøkelse.
Undersøkelsene må være foretatt siste 12 mnd.

2.2.2 Re-undersøkelser (Elever UTT)
Rtg thorax og audiogram kan ikke være eldre enn 12 mnd.

2.2.3 Periodiske helsekontroller (dykking og sjøgående personell UVB)
Rtg thorax gjøres kun på klinisk indikasjon. Audiogram skal taes med 12 mnd mellomrom.

2.3 Militære dykkere
Militære dykkere skal gjennomgå følgende undersøkelse:
Blodtrykk
Puls
Høyde og vekt:

Ved første gangs undersøkelse (seleksjonsundersøkelsen) er avskrift av
tidligere data tilstrekkelig, ved kontrollundersøkelser skal pasienten veies

U-Stix:

Protein, Blod, Glukose og Leukocytter

Dynamisk spirometri FVC, FEV1 og PEF. Ved første gangs undersøkelse
(seleksjonsundersøkelse) er det tilstrekkelig at kandidaten utfører en
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ekspirasjonsmanøver hvis han/hun presterer bedre enn minimumskravet.
Ved senere kontrollundersøkelser skal det gjøres (minimum) to
ekspirasjonsmanøvre hvor FVC og FEV1 ikke avviker mer enn 5%.
Rtg thorax
Visus

Ukorrigert visus undersøkt på hvert øye. Dykkere som har fått
undersøkt/dokumentert synsskarphet siste 12 mnd behøver ikke
gjennomgå fornyet undersøkelse.

Audiometri:

Rentone terskelaudiometri (250 – 8000 Hz)

Synsfelt

Donders. Dykkere som har fått undersøkt/dokumentert synsskarphet siste
12 mnd behøver ikke gjennomgå fornyet undersøkelse.

Lufpassasje nares:

Hver side undersøkt separat

Cavum oris:

Inspeksjon

Otoscopi:

Inspeksjon, vurdering av trommehinnens integritet, stilling og
bevegelighet, tilstedeværelse av væske i mellomøret)

Collum

Palpasjon

Truncus:

Avkledning. Inspeksjon

Pulm:

Auskultasjon

Cor:

Auskultasjon

Abdomen:

Inguinalregionene skal inspiseres og palperes mens pasienten hoster for å
utelukke inguinalhernie

Skjerpet Romberg

Pasienten skal stå med en fot foran den andre, armene i kryss over brystet
(en hånd på hver skulder). Undersøkelsen gjennomføres med åpne øyne,
deretter med lukkede øyne

Finger-nese prøve
På dykkere 40 år og eldre:
EKG:

12 kanals hvile-EKG. Hvert 5. år fra 40 års alder

S-Kolesterol:

(Totalkolesterol) Hvert 5. år fra 40 års alder

2.4 UVB Personell
2.4.1 Elever i UTT
Elever i UTT skal gjennomføre følgende helseundersøkelse:
Rtg thorax
Otoscopi

Inspeksjon av øregang og tommehinne, trommehinnens integritet,
bevegelighet og forekomst av væske i mellomøre
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Rutine for klinisk undersøkelse av dykkere og UVB personell

Nares

Evaluering av luftpassasje (begge sider)

Pulm

Auskultasjon

Spirometri

Dynamisk spirometri med FVC, FEV1 og PEF. En måling er tilstrekklig
hvis resultatene er tilfredsstillende

2.4.2 Helseundersøkelse av sjøgående personell
Høyde

Kan taes fra journal eller pasientens egen angivelse

Vekt

Måles

Rentoneaudiometri

250-8000 Hz

U-Stix

Glukose, Protein, Blod, Leukocytter

Hemoglobin

Venøs eller kapillær blodprøve

Visus uk

Undersøkt hvert øye separat

Fargesyn

Ishihara

Synsfelt

Donders

Cavum oris

Inspeksjon

Collum

Palpasjon

Avkledning på truncus

Inspeksjon

Pulm:

Auskultasjon

Cor:

Auskultasjon
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Hjemmel: Fastsatt av Helsedirektoratet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om
petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 10-18 første ledd, jf. forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og
sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 68.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII (direktiv 92/51/EØF).
Endringer: Endret ved forskrift 17 feb 2015 nr. 133.
Rettelser: 18.07.2013 (hjemmel).

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

§ 2. Virkeområde
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Forskriften gjelder helsekrav for personer i arbeid og personer som oppholder seg på
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs som omfattes av petroleumslovens
virkeområde.
Helsedirektoratet kan gi nærmere regler om helseundersøkelsen og veiledning når det
gjelder helsekravene og muligheten for dispensasjon fra disse.
Operatøren kan i særlige tilfelle, dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig, helt eller
delvis unnta en person som ikke utfører arbeid for operatør, fra denne forskrifts
bestemmelser. Operatøren skal ha en samlet oversikt over slike unntak og grunnlaget for
dem.
I forskriften fastsettes også helsekrav for personer som arbeider under forhøyet
omgivende trykk (dykkere).

§ 3. Definisjoner
I denne forskrift forstås med:
Helseerklæring: Erklæring fra petroleumslege, jf. § 6, om at en person er undersøkt i samsvar
med forskriften, jf. veileder, og funnet å oppfylle helsekravene i denne.
Erklæring om ikke oppfylte helsekrav: Erklæring fra petroleumslege, jf. § 6, om at en person
er undersøkt i samsvar med forskriften, jf. veileder, og ikke funnet å oppfylle helsekravene i
denne.
Petroleumslege: Lege som er bemyndiget til å utstede helseerklæringer og erklæringer om
ikke oppfylte helsekrav etter denne forskrift for personer som ikke arbeider under forhøyet
omgivende trykk.
Dykkerlege: Lege som er bemyndiget til å utstede helseerklæringer og erklæringer om ikke
oppfylte helsekrav etter denne forskrift for personer som arbeider under forhøyet omgivende
trykk.
Bemannet undervannsoperasjon: Aktivitet der mennesker oppholder seg under vannflaten
og/eller utsettes for forhøyet omgivende trykk.
Petroleumsvirksomhet: All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster,
herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt
planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip, jf.
petroleumsloven § 1-6 bokstav c.
Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelsen av
petroleumsvirksomheten jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav k.
Leverandør: Den som etter kontrakt med operatør eller andre leverandører utfører
virksomhet i eller i tilknytning til petroleumsvirksomhet.

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

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

Kapittel 2. Petroleumsleger og dykkerleger
§ 6. Petroleumslegens og dykkerlegens funksjon mv.
En godkjent petroleumslege skal foreta helseundersøkelser og utstede erklæringer etter
reglene i denne forskrift, jf. Helsedirektoratets veiledning, og dertil utarbeidet
undersøkelsesskjema. For personer som skal arbeide under forhøyet omgivende trykk, foretas
undersøkelsene og utstedes erklæringene av dykkerlege.

§ 7. Godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger
Godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege, jf. § 8 og § 9, kan gis til lege som
innehar generell norsk autorisasjon, og til lege i utlandet som har dokumentert kunnskap om:
- relevant norsk regelverk og
- forhold på innretninger til havs (petroleumsleger og dykkerleger) og forhold knyttet til
bemannede undervannsoperasjoner (dykkerleger).
Lege i utlandet må beherske et skandinavisk språk eller engelsk.
Godkjenning som petroleumslege og dykkerlege gis av Helsedirektoratet eller den det
bemyndiger.
Godkjenningen som petroleumslege gis for 5 år om gangen. Godkjenningen som
dykkerlege gis for 3 år om gangen. Det føres et offentlig tilgjengelig register over godkjente
leger.
For fornyelse av godkjenningen kreves at legen ikke har vist seg uegnet for oppgavene
som petroleums- eller dykkerlege og har vedlikeholdt sine kunnskaper.
Godkjenning som petroleumslege og dykkerlege skal trekkes tilbake hvis legen ikke
lenger oppfyller vilkår som er stilt i denne forskriften, eller ikke utøver sine oppgaver etter
denne forskriften tilfredsstillende.
0 Endret ved forskrift 17 feb 2015 nr. 133 (i kraft 1 mars 2015, se denne for overgangsregel til tredje
ledd).

§ 8. Utdypende kompetansekrav for petroleumslege
Følgende utdypende kompetansekrav som fastsettes av Helsedirektoratet, gjelder for
godkjenning som petroleumslege:
Førstegangs godkjenning
Gjennomført obligatorisk opplæring og bestått eksamen.
Vedlikeholdskrav
Gjennomført obligatorisk oppdateringskurs og bestått eksamen.

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

Kapittel 3. Helseundersøkelse
§ 10. Legitimasjon og egenerklæring
Petroleumslegen og dykkerlegen skal kontrollere personens identitet før
helseundersøkelsen tar til. Den som skal undersøkes, skal gjøres kjent med at han plikter å gi
så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand, og skal avgi egenerklæring om
sin helse på fastsatt skjema. Egenerklæringen skal underskrives i petroleumslegens eller
dykkerlegens påsyn og oppbevares hos denne legen. Det skal framgå av egenerklæringen at
personen ved sin underskrift samtykker i at petroleumslegen og dykkerlegen kan innhente de
helseopplysningene som er nødvendig for å sikre en forsvarlig utredning.

§ 11. Krav til helse
Person som nevnt i § 2 må ikke på grunn av sin helsetilstand utgjøre en fare for seg selv
eller andre eller for sikker drift av innretningen. Vedkommende må oppfylle følgende
generelle krav til helse:
- være fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en
evakueringssituasjon
- være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs
- ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres
- ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller som av andre grunner
kan medføre alvorlig fare for egen eller andres helse og sikkerhet.
Videre må vedkommende oppfylle følgende spesifikke helsekrav:
1) Syn
Synsstyrken (visus) må være god nok til at vedkommende kan arbeide på en sikker
måte på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.
Det må være normalt synsfelt på minst ett øye.
2) Hørsel
Hørselen må ikke være mer nedsatt enn at sikkerhetskritiske lydvarsler og
taleinformasjon kan oppfattes.
3) Hjerte-karsykdom
Det må ikke være hjertesykdom eller karsykdom som kan medføre økt sannsynlighet
for akutte behandlingstrengende sykdomstilfelle.
4) Hjernefunksjonsforstyrrelser
Det må ikke foreligge tilstander som medfører økt sannsynlighet for anfallsvis
opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser eller andre anfall med redusert bevissthet.
5) Psykiske lidelser
Det må ikke være psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt
dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser.
6) Diabetes
Det må ikke være diabetes som behandles med insulin eller andre antidiabetika som kan
føre til hypoglykemi.
7) Misbruk
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Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av
beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet og arbeidsevne.
8) Lungefunksjon
Det må være tilfredsstillende lungefunksjon.
9) Førlighet
Førligheten må være tilstrekkelig til at vedkommende kan arbeide sikkerhetsmessig
forsvarlig og mestre en nødssituasjon og evakuering.
10) Medikamentbruk
Det må ikke være bruk av medikamenter, enten disse er forskrevet av lege eller ikke,
som reduserer vedkommendes mulighet til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og
mestre en nødssituasjon og evakuering.
11) Andre lidelser
Det må ikke være andre lidelser som medfører at kravene til helse og førlighet ikke
er oppfylt, eller kan medføre behov for akutt medisinsk behandling som ikke kan ytes
til havs.
Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en
nødssituasjon.
Helsekravene etter denne forskriften er ikke oppfylt ved svangerskap etter 28. uke.

§ 12. Særlige helsekrav for personer som skal arbeide under forhøyet omgivende trykk
For person som skal oppholde seg under forhøyet omgivende trykk, gjelder helsekravene
i § 11. I tillegg gjelder de særskilte helsekrav som Helsedirektoratet har fastsatt for dykkere.

§ 13. Petroleumslegens og dykkerlegens helseundersøkelse
Petroleumslegen og dykkerlegen skal innhente den informasjon om personens
helsetilstand, arbeidsforhold og oppgaver som er nødvendig for å ta stilling til om
helseerklæring kan utstedes. Hovedfunn, vurdering og konklusjon skal noteres på fastsatt
skjema eller likeverdig elektronisk dokumentasjonssystem. Dette sammen med annet aktuelt
materiale oppbevares i vedkommendes (pasient)journal.
Petroleumslegen og dykkerlegen skal under saksforberedelsen i nødvendig utstrekning
innhente uttalelse fra annen lege eller helseinstans.
Mottar petroleumslegen eller dykkerlegen opplysninger som har betydning for saken,
skal opplysningene forelegges den som (skal) undersøkes.

Kapittel 4. Helseerklæring og erklæring om ikke
oppfylte helsekrav mv.
§ 14. Utstedelse av helseerklæring og av erklæring om ikke oppfylte helsekrav
Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person
tilfredsstiller helsekravene gitt i eller i medhold av denne forskrift, skal legen straks utstede
helseerklæring på fastsatt skjema.
Petroleumslegen og dykkerlegen kan begrense helseerklæringen til å gjelde et bestemt
tidsrom av hensyn til søkerens helsemessige situasjon.
Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person ikke
fyller helsekravene etter denne forskrift, skal legen utstede erklæring om ikke oppfylte
helsekrav på fastsatt skjema.
Kopi av nevnte skjema behandles som del av vedkommendes journal og oppbevares i
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samsvar med regelverket om pasientjournal.
Petroleumslegen og dykkerlegen skal overfor søkeren begrunne sine avgjørelser om
tidsmessig begrensning og erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Legen skal opplyse om
retten til å få saken behandlet av Fylkesmannen i Rogaland.

§ 15. Helseerklæringens gyldighetstid
Helseerklæringen er gyldig i inntil to år.
For de som arbeider under forhøyet omgivende trykk, gjelder helseerklæringen inntil ett
år.
Gyldighetstiden regnes fra erklæringens utstedelse. Ved fornyelser kan gyldighetstiden
regnes fra utløpsdato av gjeldende helseerklæring hvis arbeidstakeren framstiller seg for
undersøkelse siste måned av gyldighetsperioden.

§ 16. Ny helseundersøkelse i særlige tilfelle
Den som har hatt sykmelding i 8 uker eller lenger, eller har grunn til å tro at han ikke
lenger tilfredsstiller helsekravene, skal konsultere petroleumslege eller dykkerlege som skal
vurdere behovet for ny helseerklæring.
Operatør eller den ansvarlige etter § 5 kan kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er
sannsynlig at personen ikke lenger oppfyller kravene til helseerklæring.

Kapittel 5. Saksbehandling
§ 17. Overprøving, dispensasjon og klage
Legens utstedelse av helseerklæring for et begrenset tidsrom eller erklæring om ikke
oppfylte helsekrav kan bringes inn for Fylkesmannen i Rogaland. Saken fremmes for den
petroleumslegen eller dykkerlegen som har utstedt helseerklæringen eller erklæringen om
ikke oppfylte helsekrav.
Petroleumslegen eller dykkerlegen skal foreta de ytterligere undersøkelser som saken gir
grunn til, og oversende den med utfyllende opplysninger til Fylkesmannen i Rogaland.
Fylkesmannen vurderer om helsekravene er oppfylt eller ikke:
1) Ved oppfylte helsekrav utstedes helseerklæring.
2) Ved ikke oppfylte helsekrav vurderes om det kan gis dispensasjon fra helsekravene. Slik
dispensasjon skal bare gis når det foreligger særlige grunner og hensynet til sikkerheten
ikke taler mot det. Det kan stilles vilkår for dispensasjonen.
Fylkesmannen i Rogaland sitt vedtak etter § 17 er et enkeltvedtak som kan påklages etter
forvaltningslovens regler til en klagenemnd.
Fristen for å klage på Fylkesmannen i Rogaland sitt vedtak er 3 uker fra det tidspunktet
underretning om vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes Fylkesmannen i
Rogaland.

§ 18. Klagenemndas sammensetning
Helsedirektoratet oppnevner ei klagenemnd på fire medlemmer:
- en lege som er nemndas leder
- ett medlem etter forslag fra Petroleumstilsynet
- en lege etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonene
- ett medlem etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.
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Det oppnevnes minst ett varamedlem for hvert medlem.
Medlemmene i klagenemnda har en funksjonstid på 4 år. Gjenoppnevning kan foretas.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Fylkesmannen i Rogaland er sekretariat for klagenemnda. Sekretariatet skal ha juridisk
kompetanse.

§ 19. Saksbehandling og kompetanse i klagenemnda
Forvaltningsloven, herunder bestemmelsene om taushetsplikt, gjelder for nemndas
medlemmer og saksbehandling.
Den som klager har rett til å møte i nemnda og ha med seg en fullmektig.
Nemnda kan sette begrensninger og vilkår i helseerklæringen.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser
§ 20. Helseerklæring etter annet regelverk
Den som har gjennomgått helseundersøkelse og fått helseerklæring etter annet regelverk,
norsk eller utenlandsk, som stiller minst like strenge helsekrav, anses å oppfylle helsekravene
i denne forskrift. Fylkesmannen i Rogaland bestemmer hvilke regelverk dette skal gjelde.

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

§ 22. Unntak
Helsedirektoratet kan i særskilte tilfelle gjøre unntak fra denne forskriften.

§ 23. Overgangsordninger
De helseerklæringer eller dispensasjoner som er utstedt før ikrafttredelsen av denne
forskriften, vil ha den gyldighetstid de er utstedt for.
Den som vil utøve arbeid som petroleums- eller dykkerlege må senest innen tre år etter
ikrafttredelsen av denne forskriften oppfylle kravene i forskriftens § 7 - § 9. Det samme
gjelder for leger i utlandet som er godkjent etter § 5 i forskriften 12. november 1990 nr.
1164.

§ 24. I krafttreden
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. november 1990 nr. 1164 om helsekrav for
arbeidstakere i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Helsedirektoratet med hjemmel i § 57 i
lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet jf. § 23 i forskrift 28. juni 1985 nr. 1215
om sikkerhet mv. i petroleumsvirksomheten (jf. Sosialdepartementets delegeringsskriv av 5.
september 1985) jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet jf. forskrift 27.
juni 1997 nr. 649 om sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 4 nr. 3 jf. forskrift 31. august
2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 og § 63 nr. 4 jf.
nr. 2 q.
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Merknader
Merknad til § 2
Forskriften omfatter (helsekrav for) alle former for arbeid eller virksomhet:
inntektsgivende eller ikke, uansett hvordan arbeidet er organisert - som ansettelsesforhold
eller selvstendig konsulentvirksomhet mv. - og ikke bare arbeid som er direkte relatert til
petroleumsvirksomhet.
(Arbeidstakere på flyttbare innretninger utenom petroleumsvirksomheten eller under
transport til eller fra petroleumsvirksomheten omfattes i utgangspunktet av sjømannsloven.
Dette følger av forskrift 31. januar 1986 nr. 222 om sjømannslovens virkeområde § 1 og § 7.
«Flyttbare innretninger» er definert i sistnevnte forskrift § 2 nr. 1.).
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Forord

Helsedirektoratet fastsatte med virkning fra 1. januar 2011 ny Forskrift om helsekrav
for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR-201012-20 nr. 1780. Denne avløste forskrift nr. 1164 av 12. november 1990 om helsekrav
for personer i petroleumsvirksomheten. Hensikten er å bidra til at personen på
grunn av sin helsetilstand ikke utgjør en fare for seg selv eller andre eller for sikker
drift av innretningen.
I forskriften er det gitt en del generelle, overordnete krav til helse. I tillegg er det gitt
en del spesifikke helsekrav som er funksjonelt utformet. Helsedirektoratet skal gi
nærmere regler om helseundersøkelsen og veiledning når det gjelder helsekravene,
jf. forskriften § 2. Dette ivaretas i denne veilederen hvor det også gis noe veiledning
når det gjelder å gi dispensasjon fra helsekravene. Den første utgaven kom i februar
2011.
I utarbeidelsen hadde vi stor nytte av en rapport fra ei faggruppe Oljeindustriens
Landsforening OLF satte ned i forståelse med Helsedirektoratet. Veilederen ble
ellers utformet i samsvar med nasjonal praksis og forvaltningspraksis i tidligere
dispensasjonssaker.
I denne reviderte veilederen er det gjort enkelte endringer på grunnlag av
erfaringene disse fire årene.
Den første veilederen omfattet bare petroleumsarbeidere. Forskriften omfatter også
dykkere utaskjærs. Den største endringen nå er at tilleggskravene for dykkere,
helsekrav som kommer i tillegg til offshorekravene, er tatt inn i veilederen.
Helsekravene for dykkere som dykker innaskjærs under Arbeidstilsynets lovgivning
er ikke spesifisert i egen forskrift. Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet finner det
derfor naturlig at kravene som dykkerlegene skal forholde seg til, fortsatt foreligger i
en felles veileder. Fra 01.01.2015 oppheves IK-2708 Retningslinjer for
helseundersøkelse av yrkesdykkere.
I arbeidet med dykkerkravene har vi hatt god hjelp fra Jan Risberg, leder av
klagenemnda. Vi har mottatt en rapport fra Norsk senter for dykkemedisin og hatt
samarbeid med Arbeidstilsynet.
Spørsmål vedrørende forskriften eller veilederen rettes til Helsedirektoratet, Avdeling
minoritetshelse og rehabilitering.

Bjørn Guldvog
Helsedirektør
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1

Innledning

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

Definisjoner og begrepsavklaring

2.1

Definisjoner i forskriften

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

3.1

Formål

Formålet med FOR-2010-12-20 nr. 1780 Forskrift om helsekrav for personer i arbeid
på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (heretter kalt Helsekravforskriften)
er å bidra til at personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs,
og de som utfører utaskjærs yrkesdykking, ikke på grunn av sin helsetilstand utgjør
en fare for seg selv eller andre eller for sikker drift av innretningen.
Likeledes stiller FOR-2011-12-06 nr. 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (heretter kalt Forskrift om utførelse av
arbeid) krav til helsetilstanden hos de som utfører innaskjærs dykking. Kravene er i
praksis identiske. Disse helsekravene som dykkerlegen skal forholde seg til, er tatt
inn i denne veilederen.
3.2

Virkeområde

Forskriften gjelder helsekrav for personer i arbeid og personer som oppholder seg
på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs som omfattes av petroleumslovens
virkeområde. I forskriften fastsettes også helsekrav for personer som arbeider under
forhøyet omgivende trykk (dykkere).
Helsedirektoratet kan gi nærmere regler om helseundersøkelsen og veiledning når
det gjelder Helsekravforskriften. Arbeidstilsynet ivaretar tilsvarende rolle for
helseundersøkelse som omfattes av Forskrift om utførelse av arbeid.
Operatøren kan i særlige tilfelle, dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig, helt eller
delvis unnta en person som ikke utfører arbeid for operatør, fra denne forskrifts
bestemmelser. Operatøren skal ha en samlet oversikt over slike unntak og
grunnlaget for dem.
3.3 Gyldighetstid
Lege som skal utstede helseerklæring etter forskriften, må fra 1. januar 2014 være
godkjent (sertifisert) som henholdsvis petroleumslege eller dykkerlege.
Helseerklæring for dykking har inntil ett års gyldighetstid, helseerklæring for øvrige
arbeidstakere i petroleumsvirksomheten har inntil to års gyldighetstid. Arbeidsgiver
og operatør kan kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er grunn til å tro at
helsekravene ikke er oppfylt, jf. Helsekravforskriften § 16 og Forskrift om utførelse av
arbeid § 26-42. Kravet må begrunnes skriftlig overfor arbeidstakeren.
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3.4 Saksbehandling
Petroleumslegen og dykkerlegen skal kontrollere personens identitet før
helseundersøkelsen tar til. Den sist utstedte helseerklæringen skal legges fram. Den
som skal undersøkes, skal gjøres kjent med at han plikter å gi så fullstendige
opplysninger som mulig om sin helsetilstand, og skal avgi egenerklæring om sin
helse på fastsatt skjema. Egenerklæringen skal underskrives i petroleumslegens
eller dykkerlegens påsyn og oppbevares hos denne legen. Det skal framgå av
egenerklæringen at personen ved sin underskrift samtykker i at petroleumslegen og
dykkerlegen kan innhente de helseopplysningene som er nødvendig for å sikre en
forsvarlig utredning.
Petroleumslegen og dykkerlegen skal innhente den informasjon om personens
helsetilstand, arbeidsforhold og oppgaver som er nødvendig for å ta stilling til om
helseerklæring kan utstedes. Når det gjelder helseforhold, kan det innhentes
informasjon og uttalelse fra annen lege eller helseinstans, men bare i den
utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig undersøkelse og vurdering.
Hovedfunn, vurdering og konklusjon skal noteres på fastsatt skjema eller likeverdig
elektronisk dokumentasjonssystem. Dette sammen med annet aktuelt materiale
oppbevares i vedkommendes (pasient)journal.
Petroleumslegen/dykkerlegen er i denne sammenheng sakkyndig og ikke behandler.
Hvis legen har relevante opplysninger som søkeren underslår eller ikke vil skal
brukes, må legen avvise oppdraget og ikke fylle ut helseerklæring.
Mottar petroleumslegen eller dykkerlegen opplysninger som har betydning for saken,
skal opplysningene forelegges den som (skal) undersøkes.
Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person
tilfredsstiller helsekravene gitt i eller i medhold av forskriften, skal legen straks
utstede helseerklæring på fastsatt skjema.
Petroleumslegen og dykkerlegen kan begrense helseerklæringen til å gjelde et
bestemt (kortere) tidsrom ut fra søkerens helsemessige situasjon.
Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person
ikke fyller helsekravene etter denne forskrift, skal legen utstede erklæring om ikke
oppfylte helsekrav på fastsatt skjema. For videre behandling, se kapittel 17.
Kopi av nevnte skjemaer behandles som del av vedkommendes journal og
oppbevares i samsvar med regelverket om pasientjournal.
Skjemaer nevnt i forskriften utarbeides av Helsedirektoratet i samarbeid med
Fylkesmannen i Rogaland. Arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke
skjemaer som skal brukes og om registrering av helseerklæring for dykkere som er
undersøkt etter Forskrift om utførelse av arbeid. Hvis ikke annet er særskilt bestemt,
kan Helsedirektoratets skjemaer for dykkere utstedt i henhold til Helsekravforskriften
også brukes ved undersøkelse av dykkere etter Forskrift om utførelse av arbeid.
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4

Faglige krav til undersøkende lege (sertifisering)

4.1

Kvalifikasjonskrav for undersøkende leger

Fra 1. januar 2014 skal helseerklæringene være utferdiget av spesielt godkjente
(sertifiserte) leger, henholdsvis petroleumsleger og dykkerleger. Helsedirektoratet
har fastsatt fagplaner for opplæring av petroleumsleger og dykkerleger foruten
krav til kursholdere. Legen skal ha generell autorisasjon i det landet han arbeider,
og må beherske et skandinavisk språk eller engelsk muntlig og skriftlig.
Opplæringen avsluttes med eksamen som legen må bestå for å få godkjenning.
Etter delegasjon fra Helsedirektoratet gir Fylkesmannen i Rogaland (FMRO)
godkjenning til petroleumsleger for inntil 5 år og til dykkerleger for inntil 3 år.
Fylkesmannen i Rogaland fører et offentlig register over godkjente leger.
Dykkerleger må også ha godkjenning som petroleumslege. Kurs i dykkemedisin kan
gjennomføres før kurset i petroleumsmedisin, men for å bli godkjent dykkerlege må
petroleumslegekurset gjennomføres innen 3 år etter dykkemedisinkurset.
Overskrides denne fristen, må det gjennomføres nytt grunnkurs i dykkemedisin.
Leger som undersøker dykkere etter Forskrift om utførelse av arbeid, skal være
godkjent som dykkerleger etter Helsekravforskriften (av Fylkesmannen i Rogaland).
4.2

Resertifisering

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

5.1

Generelle krav

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

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

•

være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs

•

ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres

•

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

Å oppholde seg på en innretning i petroleumsvirksomheten til havs over lenger tid,
kan by på særlige utfordringer også for personer uten påvisbar sykdomsrisiko. Hertil
kommer utfordringen med å kunne evakuere fra helikopter eller innretning i en
nødssituasjon. Vedkommende må heller ikke ha en tilstand med stor risiko for akutt
medisinsk behandling som ikke kan ytes offshore. Når det gjelder nødvendige
medisiner, må legen informere arbeidstakeren om viktigheten av å medbringe
tilstrekkelig med medisiner og hjelpemidler til å klare et eventuelt forlenget opphold
på innretningen. Arbeidstakeren må informere helsetjenesten om bord.
Personer som skal ha med seg medisinskteknisk utstyr, bør informeres om at
utstyret kan påvirkes av elektromagnetiske felt og noen typer utstyr kan også
medføre eksplosjonsfare.
At arbeidstakeren skal kunne arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs, innebærer
at vedkommende må kunne oppholde seg i arbeidsområder hvor det utøves
sikkerhetskritisk arbeid (kontrollrom, boredekk, arbeidsområder for kran/løft) uten å
være til fare for seg selv eller andre. Arbeidstakeren må kunne registrere
sikkerhetskritisk informasjon (visuell, akustisk) og må ikke ha helsesvikt som
begrenser evnen til å reagere på slik informasjon. Arbeidstakeren må i
utgangspunktet kunne arbeide skift/nattarbeid, men arbeidsgiveren kan frita
vedkommende fra slikt arbeid.
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Som nevnt foran skal det utstedes en generell helseerklæring som i utgangspunktet
gjør at vedkommende kan arbeide hvor som helst på en installasjon og/eller utføre
yrkesdykking. Petroleumslegen/dykkerlegen kan hvis medisinske grunner taler for
det, sette en kortere gyldighetstid enn to/ett år, men kan ikke på andre måter
begrense gyldigheten av helseerklæringen. Det kan derimot Fylkesmannen i
Rogaland ved en dispensasjon, eventuelt klagenemnda under klagebehandlingen.
Ved undersøkelsen første gang vedkommende ber om helseerklæring, er det
spesielt viktig med en grundig anamnese og eventuelt innhente supplerende
helseopplysninger. Det er bare krav om at fargesynet skal undersøkes ved første
gangs undersøkelse, men ellers er helsekrav og undersøkelsesomfang lik ved
førstegangsundersøkelsen og seinere fornyelser av helseerklæringen. Merk at det
ved visse lidelser er krav om spesialisterklæring.
Enkelte funksjoner og arbeidsoppgaver setter strengere krav til helsa enn det som er
angitt i denne veiledningen. Det er arbeidsgivers ansvar å beskrive slike helsekrav
og eventuelt innhente utvidete helseattester. (Det er utarbeidet veiledende
bransjekrav for noen stillingskategorier.)
5.2

Tilleggskrav for dykkere

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

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

178

6

Synsfunksjon

6.1

Forskriftens krav

Forskriften § 11 pkt. 1) Syn
Synsstyrken (visus) må være god nok til at vedkommende kan arbeide på en sikker måte på
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.
Det må være normalt synsfelt på minst ett øye.
6.2

Synsstyrke

En persons synsstyrke må være god nok til at han eller hun kan arbeide i et
offshore-miljø på en sikker måte. Dette må bekreftes ved hver legeundersøkelse.
Synsstyrken skal undersøkes uten korreksjon og med de briller/kontaktlinser
personen ellers bruker. Enhver øyesykdom eller synsfeil som har innvirkning på
personens evne til å ivareta egen eller andres sikkerhet offshore, utgjør en
uakseptabel risiko.
Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes sammen, eventuelt
med bruk av optisk korreksjon. Uten korreksjon må synsstyrken være minst 0,1
binokulært for å kunne evakuere sikkert i en nødssituasjon. Dersom personen bruker
kontaktlinser kontinuerlig hele døgnet mens han/hun er offshore, gjelder bare kravet
om synsstyrke med korreksjon. Ekstra sett med linser må medbringes.
Ved plutselig tap eller endring av synsstyrken kan helseerklæring ikke utstedes før
det er gått minst 6 måneder.
Monokulært syn er akseptabelt så lenge minstekravene for synsstyrke beskrevet
ovenfor oppfylles og personen viser at han eller hun har tilpasset seg tapet av
binokulært syn på en god måte.
Dobbeltsyn kan utgjøre en sikkerhetsfare og er ikke forenlig med utstedelse av
helseerklæring.
6.3

Synsfelt

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

Fargesyn

Fargesyn skal vurderes ved førstegangs undersøkelse. Fargesvakhet og
fargeblindhet skal ikke medføre tap av helseerklæring, men personen skal
informeres om funnet. Det kan eksistere tilleggskrav for enkelte funksjoner (maritime
stillinger, enkelte typer fagarbeidere), men tilleggskrav for slike funksjoner skal altså
ikke påvirke utstedelsen av en generell helseerklæring.
6.5

Tilleggskrav for dykkere

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

Hørsel

7.1

Forskriftens krav

Forskriften § 11 pkt. 2) Hørsel
Hørselen må ikke være mer nedsatt enn at sikkerhetskritiske lydvarsler og
taleinformasjon kan oppfattes.
7.2

Krav til hørsel

Høreterskel skal fastsettes ved rentoneaudiometri.
På det beste øret må ikke hørselstapet overstige 35 dB i snitt for frekvensene 5001000-2000 Hz. For frekvensene 3000-4000 Hz skal hørselstapet ikke være større
enn 60dB i snitt. Hørselstapet skal beregnes som en absolutt verdi i forhold til en
nullverdi på dB-skalaen, uten justering i forhold til normal høreterskel for alder eller
bruk av høreapparat.
Videre er det et krav at normal tale skal oppfattes på 2 m avstand.
Det er et krav at personen skal tilfredsstille både krav til taleoppfattelse på 2 m
avstand og kravene til rentoneaudiometri som listet over. Personer som ikke
tilfredsstiller kravene til taleoppfattelse eller høreterskel vurdert ved
rentoneaudiometri, skal henvises øre-nese-hals-spesialist for utredning, inkludert
vurdering av behov for høreapparat. Etter avsluttet spesialistutredning kan
helseerklæring utstedes hvis talestemme oppfattes på 2 m med eller uten
høreapparat. Ved fornyelse av helseerklæringen vil det vanligvis ikke være
nødvendig med spesialistvurdering.
Hvis krav om taleoppfattelse på 2 m bare kan tilfredsstilles ved bruk av høreapparat,
må høreapparat brukes i offshoreperioden.
7.3

Tilleggskrav for dykkere

Kravet til taleoppfattelse må oppnås uten bruk av høreapparat. Cochleaimplantat er
ikke forenlig med dykking. Se ellers kapittel 16.9.3 om øre-nese-halssykdommer.
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8

Hjerte-karsystemet

8.1

Forskriftens krav

Forskriften § 11 pkt. 3) Hjerte- karsykdom
Det må ikke være hjertesykdom eller karsykdom som kan medføre økt sannsynlighet for
akutte behandlingstrengende sykdomstilfelle.
8.2

Iskemisk hjertesykdom

Personer som har hatt myokardiskemi, indkludert myokardinfarkt, angioplastikk
eller koronar bypass-kirurgi, må oppfylle følgende kriterier for at risikoen skal være
forenlig med arbeid offshore:
-Vedkommende må ikke ha hatt symptomer på hjertesykdom på minst 6 uker.
-Vedkommende må gjennomføre en kardiologisk belastningstest uten å vise
symptomer på hjertesykdom eller iskemi. Arbeidskapasiteten må være tilstrekkelig
til at de generelle helsekravene tilfredsstilles.
-Det må foreligge spesialisterklæring med risikovurdering knyttet til fremtidige
arytmier, nye iskemiske episoder og hjertesviktutvikling. Spesialisterklæringen bør
som hovedregel inkludere resultatene fra ultralydundersøkelse, 24 t EKG og
belastningstest.
Helseerklæring kan tidligst utstedes 6 uker etter invasiv utredning/revaskularisering,
3-6 måneder etter aortokoronar bypass-operasjon (individuell vurdering), og 12
måneder hvis invasiv utredning ikke har vært gjennomført.
Petroleumslegen må vurdere generelle risikofaktorer som røyking, lipidprofil,
overvekt, diabetes (se kap.11) og fysisk aktivitet/mosjon. Sammen med annen
klinisk informasjon inkludert spesialistvurderinger skal legen avgjøre om
helseerklæring kan gis og for hvor langt tidsrom. Legen bør i utgangspunktet utstede
attest for maksimum ett år.
Ved fornyelser fastsettes kravet om tilleggsundersøkelser ut fra en risikovurdering.
Resultatene fra undersøkelsene legges til grunn for fornyelsen og varigheten av
denne.
8.3

Hjertearytmi

Arbeidstakere med arytmier som har innvirkning på funksjonsevnen er ikke
helsemessig skikket til offshore arbeid.
Pasienter med arytmier hvor det er stor fare for synkope (uttalelse fra kardiolog eller
har hatt et anfall siste 12 måneder) er ikke helsemessig skikket til offshorearbeid.
Helseerklæring kan utstedes til pasienter med atrieflimmer hvor tilstanden etter
adekvat utredning ikke er funnet å skyldes annen hjertesykdom, og som ikke har gitt
andre symptomer enn uregelmessig puls. Sannsynligheten for residiv med
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alvorligere symptomer må vurderes som lav. Dersom utredningen viser tegn til
annen hjertesykdom som mulig årsak, skal personen vurderes i samsvar med det
aktuelle punktet knyttet til den påviste hjertesykdommen.
Ved ablasjon må det ha gått minimum 3 måneder etter behandling før
helseerklæring utstedes.
8.4

Pacemakere/ICD

Pasienter med pacemaker må gjennomgå periodiske undersøkelser som anbefalt av
hjertespesialist. Risikovurderingen er knyttet til arytmi som omhandlet i avsnittet
over. Pasienter med velfungerende pacemaker er som regel skikket til
offshorearbeid.
Pasienter med implantert hjertestarter (ICD) er helsemessig uskikket for offshore
arbeid både grunnet grunnlidelsen og påvirkning av pasienten i forbindelse med
utløsning av sjokk.
8.5

Hypertensjon

Hypertensjon vil normalt ikke utgjøre noen stor risiko under arbeid offshore, så lenge
det er snakk om ukompliserte tilfeller.
Alle personer med blodtrykk under 140/90 vurderes som skikket.
Personer med systolisk blodtrykk mellom 140 og 180 og/eller diastolisk blodtrykk
mellom 90 og 110 mm Hg må vurderes individuelt. Legen må sikre at personen får
tilfredsstillende utredning og oppfølging.
Legen må vurdere om helseerklæring kan utstedes, eventuelt med begrenset
gyldighetstid.
Personer med systolisk blodtrykk over 180 og/eller diastolisk blodtrykk over 110 er
ikke skikket for offshorearbeid.
8.6

Perifer sirkulasjon

Personer med gjennomgått dyp venetrombose (DVT) bør undersøkes med hensyn til
sannsynligheten for residiv, sannsynligheten for komplikasjoner (spesielt
lungeemboli) og bivirkninger av medisiner, spesielt antikoagulantia. Pasienter med
gjennomgått DVT eller lungeemboli, og som etter eventuell behandling anses å ikke
ha vesentlig øket sannsynlighet for nye tromboemboliske tilstander, kan som
hovedregel anses helsemessig skikket til arbeid offshore.
Personer med heterozygot Leiden-mutasjon vurderes i henhold til ovenstående
såfremt det ikke samtidig foreligger andre risikofaktorer for DVT. Personer med
homozygote Leiden-mutasjoner oppfyller ikke helsekravet.
8.7

Cerebrovaskulære lidelser

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

8.8
8.8.1

Tilleggskrav for dykkere

Generelt

Det skal tas 12-avlednings EKG ved første undersøkelse og deretter hvert 5. år fra
fylte 40 år.
Sykdommer i hjerte- og sirkulasjonsorganer må vurderes strengt. I tillegg til å ta vare
på seg selv i arbeidssituasjonen må dykkere også kunne møte store krav til fysisk
yteevne ved nødsituasjoner hos seg selv og meddykkere. Hjerte- og karsykdommer
som nedsetter fysisk yteevne vil være en kontraindikasjon mot dykking. Tilstander
som gir uforutsett eller varierende påvirkning av fysisk og psykisk yteevne (arytmier,
angina) vil representere kontraindikasjoner.
Dykkere som har vært behandlet for hjerte- eller karsykdom, må være vurdert av
spesialist før helseerklæring utstedes. Resultat av arbeidsbelastningstest må være
normalt og sannsynligheten for residiv vurdert som liten. Det vises til kapitlet om
medikamenter når det gjelder behov for medikamentell behandling av disse
tilstandene.
8.8.2

Iskemisk hjertesykdom

Personer som er avhengig av medikamentell behandling for symptomkontroll (f.eks
nitroglycerin) er uskikket til dykking. Medikamentell profylakse (lipidsenkende
medikamenter, platehemmere m.v.) må vurderes individuelt. Dykkere med
gjennomgått aorto-koronar bypassoperasjon må gjennomgå billeddiagnostikk egnet
til å utelukke postoperativ arrdannelse i pleura eller lungeparenkymet.
8.8.3

Hjertearytmi

Personer med symptomgivende hjertearytmier er uskikket til dykking.
8.8.4

Pacemaker

Implantert pacemaker er uforenlig med dykking.
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8.8.5

Hypertensjon

Dykkerlegen skal foreta en risikovurdering i henhold til anerkjente retningslinjer.
Dykkerlegen kan utstede helseerklæring ved isolert (fravær av andre risikofaktorer)
mild (Grad 1) hypertensjon med inntil 6 måneders gyldighetstid. I løpet av denne
perioden må blodtrykket kontrolleres og alle relevante risikofaktorer kartlegges.
Utstedelse av helseerklæring etter denne perioden forutsetter at medikamentell
behandling er igangsatt uten funksjonsbegrensende bivirkninger og at blodtrykket er
tilfredsstillende regulert.
Følgetilstander til hypertensjon (nefropathi, retinopathi osv.) er normalt uforenlig med
dykking. Helseerklæring kan utstedes etter en individuell vurdering etter at
spesialisterklæring er innhentet. Utstedelse av helseerklæring forutsetter at
hypertensjonen er velkontrollert og at følgetilstandene ikke progredierer.
Følgetilstanden må ikke påvirke dykkerens evne til å ivareta egen eller andres
sikkerhet.
8.8.6

Perifer sirkulasjon

Forstyrrelser i perifer sirkulasjon er uforenlig med dykking. Helseerklæring kan
utstedes etter en individuell vurdering i de tilfeller det er usannsynlig at tilstanden
kan påvirke gassutveksling i vevene eller predisponere for kuldeskade. Utstedelse
av helseerklæring etter gjennomgått dyp venetrombose forutsetter minst 12
måneders observasjonstid og at spesialist har vurdert sannsynligheten for residiv
som liten. Gjennomgått lungeemboli diskvalifiserer for videre dykking.
8.8.7

Cerebrovaskulære lidelser

Det vises generelt til kapittel 9 om hjernefunksjonsforstyrrelser. Personer som har
gjennomgått TIA eller hjerneslag er ikke skikket til dykking.
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9

Hjernefunksjonsforstyrrelser

9.1

Forskriftens krav

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

9.2

Tilstander som medfører at helsekrav ikke anses oppfylt

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

9.3 Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser –
bevissthetsforstyrrelser

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

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

•

Vurdert følgende:

- Sannsynligheten for tilbakefall må være vurdert til å være liten.
- Personen må ha vært anfallsfri i minst 24 måneder, med eller uten inntak av
medisin. Personer som slutter med medisin, må kunne vise til en anfallsfri
periode på 24 måneder uten medisin før de returnerer til offshorearbeid.
- Det skal ikke være noen vesentlige bivirkninger ved inntak av medisin.
- Ved inntak av medisin må det fremgå av fastlegens/spesialistens rapport at
vedkommende har tilfredsstillende effekt av behandlingen.
For alkoholrelaterte anfall må personen ha vært anfallsfri i minst 24 måneder og uten
medisiner i minst 12 måneder før de kan gå tilbake til noen form for arbeid offshore.
Etter en alvorlig hodeskade eller kranieoperasjon (uten epileptiske anfall), må
sannsynligheten for post-operativ eller posttraumatisk epilepsi være lav. Personer
kan anses skikket hvis sannsynligheten for epilepsi er minimal, eventuelt etter en
anfallsfri minimumsperiode på 6 måneder. Personer som stopper med forebyggende
medisin eller trapper ned, må enten kunne dokumentere en svært lav sannsynlighet
for epileptiske anfall, eller kunne vise til en anfallsfri periode på 12 måneder etter at
medisineringen har stanset. I alle slike tilfeller må det innhentes nevrologisk
spesialistuttalelse.
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9.4

Tap av bevissthet/endret bevissthetsnivå

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

9.5

Tilleggskrav for dykkere

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

10.1 Forskriftens krav

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

Ved vurdering av personer med kjent psykisk lidelse må undersøkende lege ta
stilling til om tilstanden kan forverres eller fremskyndes av faktorer som sosial
isolasjon, forstyrrelse av vanlige sosiale mønstre, skiftarbeid og muligheten for at
miljøet kan oppfattes som stressende.
Undersøkende lege må vurdere de funksjonelle virkningene av symptomer på
tilstanden, f. eks.:
- Sinnsstemning
- Hukommelse
- Konsentrasjon
- Agitasjon, sinnsbevegelse
- Psykotiske symptomer
- Atferdsforstyrrelse
- Bivirkninger av medisiner
Det vises til punktene under vedrørende spesifikke forhold, men personer som viser
vesentlige avvik i forhold til punktene listet over, utgjør sannsynligvis en risiko som er
uforenlig med offshorearbeid.
10.3 Anmerkning om spesielle forhold
10.3.1

Angst og depressive lidelser

Ved vurdering av risikoen for mild angst og depressive lidelser, må undersøkende
lege forsikre seg om at personen ikke har noen vesentlige hukommelses- eller
konsentrasjonsproblemer, ingen selvmordstanker, ingen atferdsforstyrrelser eller
agitasjon, og at faktorer på arbeidsplassen ikke forventes å forverre tilstanden. Hvis
personen benytter medisiner, må legen forsikre seg om at pasientens sinnsstemning
er stabil og at det ikke foreligger alvorlige bivirkninger.
Alvorlig angst og depressive lidelser er ikke forenlig med offshorearbeid. Dette
gjelder i særdeleshet hvis tilstanden har medført hukommelses- eller
konsentrasjonsproblemer, adferdsforstyrrelser, agitasjon eller selvmordstanker.
Eksempler på slike lidelser kan være panikklidelse og fobier med klart påvirket
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adferd som personen selv ikke kan mestre, tilbakevendende depressiv lidelse med
minst en alvorlig episode og bipolare lidelser av alle typer. Fylkesmannen i Rogaland
kan innvilge dispensasjon hvis tilfredsstillende behandlingseffekt er oppnådd
medikamentelt eller på annen måte. Spesialisterklæring må foreligge.
10.3.2

Psykoser

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

Er fullt restituert funksjonelt

•

Har god sykdomsinnsikt

•

Følger det avtalte behandlingsprogrammet fullt ut

•

Samarbeider fullt ut med helsetjenesten

•

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

•

Har lav sannsynlighet for gjentakelse

Risikoen forbundet med personer som har utvist voldelig adferd under tidligere
psykotiske episoder, vil nesten uten unntak ikke være forenlig med offshorearbeid.
10.3.3

Utviklingsforstyrrelser (inkludert Aspergers syndrom, autisme og

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

10.4 Tilleggskrav for dykkere

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

11.1 Forskriftens krav

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

Personer med diabetes må vurderes med hensyn til:
•

Risiko for hypoglykemisk anfall

•

Akutt- og senkomplikasjoner som kan påvirke bevegelsesevne eller evne til å
reagere i nødssituasjoner, samt risiko for akutt hjerte-karsykdom.
11.3 Diabetes type 1

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

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

•

Erklæring fra spesialist i indremedisin må innhentes.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Personen skal ha god sykdomsinnsikt.

•

Personen må ha hatt god kontroll av sin diabetes i de 6 foregående månedene
og HbA1c < 9%.
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•

Personen må selv kunne håndtere sin insulinbehandling og måle blodsukker
regelmessig.

•

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

Sannsynligheten for hypoglykemi er mindre hos pasienter med noe bevart
egenproduksjon (målt som C-peptid). Symptomene kan avta ved lang
diabetesvarighet eller lav HbA1c (<7.0%).
Latent autoimmun diabetes (LADA) skal vurderes som diabetes type 1, dvs. at
helsekravene ikke anses oppfylt. Disse vil imidlertid ofte ha bevart egenproduksjon.
Det kan derfor være forsvarlig å innvilge dispensasjon hvis kravene listet over er
imøtekommet og sannsynligheten for hypoglykemi er vurdert som liten.
11.4 Diabetes type 2

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

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

12.1 Forskriftens krav

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

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

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

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

12.5 Tilleggskrav for dykkere

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

13.1 Forskriftens krav

Forskriften§ 11 pkt. 8) Lungefunksjon
Det må være tilfredsstillende lungefunksjon.
13.2 Generelt om lungefunksjonen

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

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

•

Sannsynlighet for å utvikle plutselige livstruende komplikasjoner.

•

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

•

Vurdering av mulig eksponering for luftveisirritanter og allergifremkallende
stoffer.

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

13.3 Spesielle forhold
13.3.1

Astma – bronkial hyperaktivitet

Anerkjente retningslinjer (nasjonale eller internasjonale slik som GINA eller British
Thoracic Society) bør legges til grunn for diagnostikk, behandling og kontroll.
Foreligger det bronkial hyperaktivitet, må dette undersøkes av spesialist for å
utelukke at arbeidstakeren har periodisk/anfallsvis reduksjon i lungekapasiteten.
Følgende normer bør brukes av undersøkende lege ved vurdering av risikoen:
• Astma i barneårene som har gått i regress, utgjør ikke en vesentlig risiko.
• For at risikoprofilen skal være forenlig med offshorearbeid, må undersøkende

lege forsikre seg om at personen har:
- Sjeldne, ikke-invalidiserende anfall
- Normal fysisk yteevne
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- Ingen anfall som krever sykehusopphold
- God kunnskap og bevissthet om sykdommen, samt evne til å modifisere
egen behandling etter behov
For personer som ikke oppfyller disse kriteriene, må det innhentes
spesialisterklæring for å vurdere situasjonen grundig.
13.3.2

Obstruktiv lungesykdom

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

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

14.1 Forskriftens krav

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

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

Bevegelighet og mulighet til å forflytte seg på installasjonen under evakuering

•

Balanse og koordinasjonsevne

•

Leddstabilitet og sannsynlighet for luksasjon/subluksasjon

•

Mulighet til å ta på seg redningsdrakt

14.3 Proteser

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

14.4 Tilleggskrav for dykkere

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

15.1 Forskriftens krav

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

Vedkommende må medbringe nok medisiner for hele oppholdet, pluss en
tilleggsforsyning i tilfelle oppholdet blir forlenget av uforutsette årsaker.
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15.3 Spesielle hensyn
15.3.1

Antikoagulantia

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

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

•

Personen forstår viktigheten av at innretningens sykepleier er informert om at
vedkommende bruker antikoagulantia.
15.3.2

Medikamenter som påvirker oppmerksomhet

Psykofarmaka, sterke smertestillende, beroligende medikamenter og sovemedisin
(A- og B-preparater) kan ha bivirkninger som for eksempel tretthet,
oppmerksomhetssvikt, nedsatt finmotorikk og forvirring. Sovemidler kan gi
bivirkninger lenge etter at den terapeutiske virkningen har avtatt. Personer som tar
slike medikamenter fast, er derfor i utgangspunktet ikke egnet for offshorearbeid.
Merk også at enkelte medikamenter i gruppe C (særlig de med varseltrekant)
påvirker oppmerksomheten.
Behandling med sentralstimulerende medikamenter hos personer med ADHD
representerer ikke i seg selv en kontraindikasjon – slike pasienter skal vurderes ut
fra grunntilstanden. Fordi sentralstimulerende midler har et misbrukspotensiale, må
petroleumslegen informere pasienten nøye om å avklare oppbevaring og utlevering
av disse medikamentene med offshore-helsetjenesten.
15.3.3

Immunosuppressive medisiner

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

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

•

Vurdere sannsynligheten for komplikasjoner som følge av økt infeksjonsfare.
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•

Vurdere sannsynligheten for andre bivirkninger som for eksempel hypertensjon,
hyperglykemi, magesår, samt lever- og nyreskader.
15.4 Tilleggskrav for dykkere

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

16.1 Forskriftens krav

Forskriften § 11 pkt. 11) Andre lidelser
Det må ikke være andre lidelser som medfører at kravene til helse og førlighet ikke er
oppfylt, eller kan medføre behov for akutt medisinsk behandling som ikke kan ytes til havs.
Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon.
16.2 Lungetuberkulose

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

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

Leversykdommer der tilstanden er alvorlig eller eskalerende, og/eller der det oppstår
komplikasjoner som øsofagusvaricer og ascites, vil utgjøre et uakseptabelt
risikonivå. Personer med aktiv hepatitt må vurderes grundig, spesialisterklæring bør
innhentes. Hepatitt kan medføre smitterisiko og tilbørlig hensyn må tas.
Personer som lider av kroniske infeksjonssykdommer, må undersøkes for å fastslå
om det er sannsynlighet for exacerbasjoner og sannsynlighet for at andre kan bli
smittet.
Kroniske bærertilstander (hepatittvirus, salmonella, paratyfus, parasittoser som
malaria m.fl.) skal vurderes ut fra sannsynlighet som angitt over. Enkelte
arbeidsoppgaver (helsetjeneste, forpleining, mattilberedning) kan ha restriksjoner
som ikke omfattes av disse retningslinjene.
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16.5 Kognitiv svikt og demens

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

Forskriftens krav er at det ikke må være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig
risiko i en nødssituasjon.
16.6.1

Definisjon

Med overvekt forstås for høy vekt i forhold til personens høyde. Et vanlig mål på
overvekt er kroppsmasseindeks (KMI, vekt i kg dividert med kvadratet av høyden i
meter). WHO definerer KMI over 25 som overvekt og KMI over 30 som fedme. KMI
kan ikke isolert sett brukes for å diagnostisere fedme. Personer med stor
muskelmasse kan ha høy KMI. Helserisiko er særskilt knyttet til bukfedme Ved å
måle livvidde (og ev. hoftevidde) kan man få bedre estimat av abdominal fedme.
Hvis forholdet mellom livvidde og hoftevidde overstiger 1,0 hos menn og 0,85 hos
kvinner, foreligger det bukfedme.
16.6.2

Helseproblemer

Fedme kan predisponere for tilstander som hjerte/karsykdom og diabetes, og for
slitasje i bevegelsesapparatet. Høy KMI er i seg selv ikke diskvalifiserende for å få
helseerklæring etter forskriften, men faren for slike ”følgetilstander” er større jo
høyere KMI er. Risiko for metabolsk syndrom er øket for menn med livvidde over
102 cm og kvinner med livvidde over 88 cm.
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Hvis KMI er over 35, må petroleumslegen undersøke spesielt nøye på slike lidelser
som kan gjøre at legen må utstede erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Livvidde
bør måles på alle med KMI over 30. Det vises til IS-1735, nasjonale retningslinjer for
primærhelsetjenesten: Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme
hos voksne. Når det gjelder fysisk kapasitet, vises til punkt 13.3.2, siste avsnitt.
Det er ikke fastsatt noen vektgrenser i gjeldende sikkerhetsbestemmelser, men vekt
over 120 kg og livviddeomfang over 115 cm må anses som en særlig utfordring
sikkerhetsmessig, blant annet med tanke på evakuering og båretransport.
Både ut fra helsemessige og sikkerhetsmessige betraktninger tilrås det derfor sterkt
at legen forsøker å få personer med KMI over 35 med på et strukturert program for
vektreduksjon. Som et ledd i dette kan gyldighetstiden på helseerklæringen
begrenses, for eksempel til 6 måneder i første omgang. Dersom dette ikke lykkes og
personens vekt ikke er redusert, vil legen kunne utstede erklæring om ikke oppfylte
helsekrav.
16.6.3

Konklusjon

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

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

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

16.9 Tilleggskrav for dykkere
16.9.1

Generelt

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

Tenner

Dykkeren må ha tilfredsstillende tannhelse og et velsanert tannsett. Bittfunksjonen
må være slik at munnstykket kan brukes uhindret. Karies disponerer for
barotraumer. Ved undersøkelsen må det legges vekt på dentale forhold som vil
kunne gi problemer under trykk. Eksempler er løse/frakturerte fyllinger eller tenner,
karies samt periapikale forandringer omkring rotfylte tenner eller pulpable endringer.
Løse tannproteser bør fjernes før dykking.
Dykkere bør gå regelmessig til tannlegen.
16.9.3

Tilstander i ØNH organene og kraniet

De luftfylte hulrommene i bihuler og øre må kunne utlignes med omgivelsestrykket
for å unngå skader som følge av trykkendringene. Tilstander som forhindrer
utligningen medfører midlertidig udyktighet inntil tilstanden er vellykket behandlet.
Kraniefracturer med bestående bruddspalter mellom bihuler og øyehule eller
kraniehule kan forårsake pneumocephalus eller retrobulbær luftekspansjon med
alvorlige følgeskader. Barotraumer kan også oppstå ved bruddspalter som involverer
luftfylte hulrom i temporalbenet. Tidligere fracturer i disse regionene må være lukket
for at dykking skal tillates. Gjennomgått ørebenskirurgi må vurderes individuelt.
Gjennomgått ørebenskirurgi (for otosklerose o.a.) medfører en øket sannsynlighet
for dislokasjon av ørebenskjeden og skade i det indre øret forårsaket av endringer i
omgivelsestrykket. Det må innhentes spesialisterklæring, fra ØNH spesialist med
erfaring i vurdering av dykkere, som beskriver risiko for komplikasjoner sekundært til
barotraumer. Dykking kan tidligst tillates ett år etter operasjon. Det er en forutsetning
at dykkeren kan utligne trykket i mellomøret ved passive teknikker og ikke er
avhengig av Valsalva.
Personer med benign paroksysmal posisjonell vertigo kan godkjennes for dykking
når tilstanden er tilhelet. Aktiv Mb Meniere er ikke forenlig med dykking. Utstedelse
av helseerklæring forutsetter spesialisterklæring og minimum ett års symptomfrihet.
Obstruktiv søvnapne syndrom som nødvendiggjør bruk av overtrykksmasker (CPAP)
er uforenlig med dykking. Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra helsekravene
for overflateorientert dykking forutsatt at spesialisterklæring godtgjør at tilstanden er
vellykket behandlet vurdert med objektive metoder (AHI eller lignende).
16.9.4

Overvekt

Ved KMI over 30 skal kroppsfettfraksjon måles med anerkjent metode (f.eks.
bioimpedans eller måling av hudfoldtykkelse). Dykkerlegen må foreta en samlet
vurdering av hvorvidt samvirkende risikofaktorer for inkapasiterende sykdom
(iskemisk hjertesykdom, slag, trykkfallsyke) slik som fedme, redusert fysisk yteevne
og høy alder representerer en sikkerhetsrisiko ved videre dykking. Hvis
kroppsfettfraksjonen overstiger 30 %, må dykkeren informeres om viktigheten av å
oppnå vektreduksjon.
Dykkerlegen kan utstede helseerklæring med maksimalt 6 måneders gyldighetstid
hvis kroppsfettfraksjon overstiger 30 %. Hvis kroppsfettfraksjonen ikke kan
reduseres under denne grenseverdien i løpet av observasjonsperioden, må
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dispensasjonssøknad fremsendes. Innvilgelse av dispensasjon forutsetter at fysisk
yteevne er tilfredsstillende (se kapittel 14.4) og at det ikke foreligger andre
risikofaktorer for trykkfallsyke eller hjerte/karsykdom.
16.9.5

Svangerskap

Graviditet er uforenlig med dykking.
16.9.6

Kroniske infeksjonssykdommer

Det er av tekniske årsaker vanskelig å opprettholde fullgode barrierer for å hindre
overføring av smittestoff (både luftbåren og kontaktsmitte) ved dykking. Pågående
infeksjonssykdommer og bærertilstander av smittsomme sykdommer vil derfor være
uforenlig med dykking.
16.9.7

Mage- og tarmsykdommer

Ubehandlet hernie er uforenlig med dykking. Symptomgivende og/eller
medikamentelt behandlet inflammatorisk tarmsykdom (Mb Crohn, Ulcerøs colitt) er
uforenlig med dykking. Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra helsekravene
for overflateorientert dykking hvis tilstanden er velregulert.
Ved gallesten må spesialisterklæring innhentes, dykkerlegen kan utstede
helseerklæring hvis sannsynligheten for tilbakefall er liten. Helseerklæring kan ikke
utstedes ved to eller flere behandlingskrevende episoder med gallesten siste 5 år,
men Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra helsekravene hvis
sannsynligheten for tilbakefall anses som liten.
16.9.8

Urinveissykdommer

Dykkerlege kan utstede helseerklæring for dykking tidligst 3 måneder etter
gjennomgått symptomgivende nyrestein. Utstedelse av helseerklæring forutsetter at
spesialisterklæring vurderer sannsynligheten for tilbakefall som liten. Helseerklæring
kan ikke utstedes ved to eller flere behandlingskrevende episoder med
urinveiskonkrementer siste 5 år, men Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra
helsekravene hvis sannsynligheten for tilbakefall anses som liten.
16.9.9

Blodsykdommer

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

17.1 Legens undersøkelse

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

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

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

Spirometri, minimum omfattende måling av FVC, FEV1 og PEF

•

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

•

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

•

Hb

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

18.1 Oversending til Fylkesmannen i Rogaland.

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

18.2 Fylkesmannens behandling

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

18.3 Klage

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

19.1 Lenker til aktuelle dokumenter

Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i
petroleumsvirksomheten til havs.
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Arbeidsmiljøloven
Forskrift 6. desember 2011 nr. 1357 Utførelse av arbeid
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Postadresse: Pb. 7000,
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon:
+47 810 20 050
Faks:
+47 24 16 30 01
E-post:
postmottak@helsedir.no
www.helsedirektoratet.no
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Helsetilsynet i Rogaland - The Norwegian Board of Health Supervision in Rogaland

Egenerklæring - Statement to be completed by the diver

Etternavn
Surname

Alle fornavn
Forename(s)

Adresse
Address
Tlf./mobile

Fødselsnummer
Personal code number

Nasjonalitet
Nationality

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

Arbeidsgiver
Present employer

Nei/no

Ja/yes

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

Hvilke?
Which
Nei/
No

Ja/
yes

Når -ÅR
when -year

Lungesykdommer, herunder lungetuberkulose, brysthinnebetennelse, lungetennelse og bronkitt
Diseases of the lung, including tuberculosis, pleuritis, pneumonia and bronchitis
Pneumothorax (hull på lungen) - Pneumotorax (collapsed lung)
Brystskader/brystkirurgi - Chest injuri / chest surgery
Ørebetennelse, bihulebetennelse - Ear infections, sinusitis
Blodig oppspytt, gjentatt neseblødning - Spitting of blood, recurrent nose bleed
Høysnue eller andre allergier - Hay fever or other ellergies
Astma - Asthma
Giktfeber - Rheumatic fever
Hjertesykdom, høyt blodtrykk - Heart disease or high blood pressure
Sukkersyke, sukker i urinen - Diabetes or sugar in urine
Fordøyelsesplager, herunder magesår - Indigestion, including ulcers
Avføringsvansker, hemorroide - Bowel trouble, piles
Leddsykdom eller dårlig rygg herunder lumbago og ischias Back or joint trouble, including lumbago and sciatica
Krampeanfall, besvimelser - Fits, black outs
Svimmelhet, hodepine eller migrene - Giddiness , headache or migraine
Alkoholproblem, narkotikamisbruk - Addiction to alcohol or drugs
Alvorlige skader, hjernerystelse - Serious injury, consussion
Hudsykdom - Skin disease
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Nervøse plager, sammenbrudd eller angst - Nervous complains, breakdown or fear
Sinnslidelser (behandlet av psykiater) - Mental disturbances (treated by psychiatrist )

Har du hatt operasjoner eller vært innlagt på sykehus?
Have you received surgical treatment or been admitted to hospital ?
Hvis ja, når?
If Yes, when

Blir du lett sjøsyk?
Do you easily get seasick

nei/no

Hvor?
Where?
nei/no

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

ja/yes

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

nei/no

ja/yes

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

nei/no
ja/yes

Hvis JA, hva?
If YES, which?
År?
year?

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

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

Største dybde - meter
Maximum depth - meter

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

Største dybde - meter
Maximum depth - meter

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

Størst dybde -meter
Maximum depth - meter

Metningsdykking - antall døgn
Saturation diving - number of days

Største dybde - meter
Maximum depth - meter

Døgn
days

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

nei/no

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

nei/no

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

nei/no

ja/yes
For hva?
ja/yes If "yes", why?

ja/yes

Hvilke?
Which?

Røyker du / do you smoke?
nei/ no

ja/ yes

nei/ no

ja/ yes

Regelmessig fysisk aktivitet/ regular physical exercise ?
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ja/yes

Nærmere opplysninger om sykdom eller skade
Further informations og illness or injuri mentioned above

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

Dato/date

Dykkers underskrift
Divers signature
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Helsetilsynet i Rogaland - The Norwegian Board of Health Supervision in Rogaland County
Legeundersøkelse av yrkesdykkere - Medical examination of occupational divers
Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere (IK-2708)
Norwegian guideline for medical examination of ossupational divers (IK-2708)

Etternavn/
Surname

Fødsesnummer/

Fornavn/
Forename(s)

Personal code
number

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

Medikamentbruk/ details of any medication

Røykestatus/
smoking status

Høyde/
Height

Alkoholbruk/
alcohol consum

cm.

Vekt/Weight

Allergier/
allergies

kg.

BMI

Hb/Hgb

RESPIRASJON/RESPIRATORY SYSTEM
Undersøkelse av pulm/thorax
Examination of pulm/thorax

Normal

Abnormal

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

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

Funn rtg.thorax/findings x-ray:

Normal

Abnormal

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

Aktuell verdi/
Actual value

Forventet verdi/
predicted value

FEV1

FVC

FEV 1 / FVC %

KARFIO-VASKULÆR SYSTEM/CARDIO-VASCULAR SYSTEM
Undersøkelse hjerte/kar inkl. auskultasjon
Examination of cardio-vascular system

Abnormal

Normal

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

BT/BP
mm Hg

Hvile EKG/
resting ECG

Hvilepuls/
resting puls

Normal

Abnormal

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

Perifer sirkulasjon/peripheral circulation

Normal

Abnormal

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

Varicer/varicose veins

Ja/yes

Nei/no

Hemorider/hemoroids

Ja/yes

Nei/no

ARBEIDSBELASTNING/ EXERCISE TESTING:
Tilfredsstillende testing/ risk assesment satisfactory

Ja/yes

Nei/no

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

Normal

Abnormal

Normal

Abnormal

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

PERIFERE NERVESYSTEM/PERIPHERAL VERVOUS SYSTE
Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

MUSKEL-SKJELETT SYSTEM/MUSSCULO.SKELETAR SYSTEM

Normal

Abnormal

Normal

Abnormal

Normal

Abnormal

ØYNE - VISUS/ EYES - VISION

Normal

Abnormal

Undersøkelse øyne - visus/ examination of eyes

Normal

Abnormal

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

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

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

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

Normal

Abnormal

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

TENNER/ DENTAL
Jevnlig undersøkelse av tenner/ regular dental assessment

Ja/yes

Nei/no

Dato siste undersøkelse/
date last examination

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

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

Normal

Abnormal

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

URINSTIX/URINALYSIS

Protein

Sukker/sugar

Blod/blood

HUD/SKIN

Undersøkelse/examination

Normal

Abnormal

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

HEMATOLOGI/HAEMATOLOGY

Hb/haemoglobin/
Hgb

SR/ sedimentation rate
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER/ADDITIONAL INFORMATION

KONKLUSJON/CONCLUSION:

Helsemessig skikket til å dykke/Fit to dive

Ja/yes

Nei/no

Undersøkelsesdato/
Date of examination

Navn og adresse til dykkerlege/
Name and address of examining doctor
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Helseerklæring for dykkere i petroleumsvirksomheten til havs /
Medical certificate for divers in petroleum activities offshore
Navn /
Name

Fødselsnummer
Date of birth
Tlf. nr.
Tel. no.

Adresse /
Address

Nasjonalitet
Nationality

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

Dykkerlegens konklusjon: / The diving doctor's conclusion :
Helsemessig skikket for yrkesdykking / Medically fit for occupational diving

Begrensninger /
Restrictions

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

Utstedelsesdato: /
Date of issue:

Dykkerlegens underskrift /
The diving doctor's signature:

Dykkerens underskrift /
The diver's signature:

Dykkerlegens navn og
adresse /
The diving doctor's name and
address:
Godkjent dykkerlege fram til: / Approved diving doctor until: __________________

Dykkeren beholder originalen, kopi i pasientjournal /
The diver should keep the original, a copy in the medical record
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Erklæring om ikke oppfylte helsekrav for dykkere i petroleumsvirksomheten til havs /
Certificate of unfitness for divers in petroleum activities offshore
Navn /
Name

Adresse /
Address

Fødselsnummer
Date of birth
Tlf. nr.
Tel. no.

Nasjonalitet
Nationality

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

Dykkerlegens konklusjon: / The diving doctor's conclusion :
Helsemessig uskikket for dykking i petroleumsvirksomheten til havs/ Medically unfit for diving in petroleum activities offshore

Utstedelsesdato: /
Date of issue:

Dykkerlegens underskrift /
The diving doctor's signature:

Dykkerens underskrift /
The diver's signature:

Dykkerlegens navn og
adresse /
The diving doctor's name and
address:
Godkjent dykkerlege fram til: / Approved diving doctor until: __________________

Legen skal opplyse om retten til å få saken oversendt til Fylkesmannen i Rogaland /
The doctor shall advise of the right to have the case reviewed by the County Governor of Rogaland

Dykkeren beholder originalen, kopi i pasientjournal /
The diver should keep the original, a copy in the medical record
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Helseerklæring /udyktighetserklæring for
arbeidsdykking
Jf. forskrift om utførelse av arbeid § 26-43 og Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i
arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Opplysninger om dykkeren
Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Postnummer:

Nasjonalitet

Sted:

Dykkerlegens erklæring
Undertegnede er godkjent av Fylkesmannen i Rogaland til å foreta helseundersøkelse av arbeidsdykkere. Ovennevnte dykker
er undersøkt av meg i dag i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 26-43 og Helsedirektoratets Veileder til Forskrift om
helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) –
IS 1879. På bakgrunn av undersøkelsen har jeg funnet ham/henne:
Helsemessig skikket for dykking. Helseerklæringens varighet er ett år.
Helsemessig uskikket for dykking. Dykkeren er informert om retten til å påklage vedtaket.
Helsemessig skikket for dykking med begrensninger. Dykkeren er informert om retten til å påklage vedtaket.
Begrensninger:

Legens navn (blokkbokstaver):

Legens stempel med adresse og helsepersonellnummer

Underskrift og dato
Dato:

Legens underskrift:

Dykkerens underskrift:

Helseerklæringen er gyldig til:

Ved klage: Samtykke til å utlevere helseopplysninger om legens erklæring
Adgangen til å klage på denne erklæringen, forutsetter at dykkeren samtykker til at legen kan utlevere person- og
helseopplysninger knyttet til denne saken til Direktoratet for arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Rogaland og klagenemnda,
jf. forskrift om utførelse av arbeid § 26-43 fjerde ledd.
Jeg samtykker til at dykkerlegen kan utlevere mine person- og helseopplysninger som har tilknytning til denne helse/udyktighetserklæringen til Direktoratet for arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Rogaland og klagenemnda.
Dato:

(Mai 2019) AT-708b

Underskrift:
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Klage
Dykkeren kan klage på legens avgjørelse om å utstede udyktighetserklæring for dykking eller helseerklæring med
begrensninger, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 26-43 fjerde ledd. I henhold til denne bestemmelsen skal en
klage behandles av samme klagenemnd som for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til
havs, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1780 § 18 og § 19. Direktoratet for arbeidstilsynet skriver innstilling i
saken til klagenemnda.
Klager (dykkeren) må ved fremsettelse av en klage samtykke til at legen kan gi helseopplysninger og opplysninger
om helsemessige vurderinger i saken til Direktoratet for arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Rogaland og
klagenemnda. Dette gjøres ved å fylle ut samtykkedelen nederst i skjemaet på side 1.
Legens vurderinger i forbindelse med udyktighetserklæringen eller helseerklæringen med begrensninger må
dokumenteres av legen og legges ved klagen.
Klagen med tilhørende dokumentasjon sendes til Direktoratet for arbeidstilsynet. Direktoratet vil skrive og sende
innstilling i saken til klagenemnda for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.
Klagefristen er tre uker fra underretning om avgjørelsen kom frem til dykkeren, jf. fvl. § 29 første ledd.

En klage med vedlegg sendes til:
Direktoratet for arbeidstilsynet
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim
Klagen med vedlegg kan også sendes Direktoratet for arbeidstilsynet digitalt via eDialog.
Les mer om dette på www.arbeidstilsynet.no/post.

(Mai 2019) AT-708b
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Last ned skjema fra www.dykkemedisin.no (http://dykkemedisin.no/onewebmedia/Skjema%20test%20av%20fysisk%20yteevne.pdf)

Test av fysisk yteevne – yrkesdykkere
Yrkesdykkere må fremstille seg årlig for helseundersøkelse. Undersøkelsesomfang og helsekrav er angitt i Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i
arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, IS-1879. Veilederens helsekrav gjelder både for in- og off-shore dykkere. Det er krav om at
dykkeren skal demonstrere tilfredsstillende fysisk yteevne. Følgende krav er etablert:



Testen kan gjennomføres av uavhengig testinstitusjon/person. Test av fysisk yteevne skal gjennomføres foregående 6 mnd før helseundersøkelsen.
Hvis legen ut fra en samlet risikovurdering finner det forsvarlig kan testen gjennomføres i de etterfølgende 6 mnd.
Dykkere skal ha en fysisk arbeidskapasitet tilsvarende 13 metabolske ekvivialenter (METS). Målt ved direkte målt eller indire kte estimert maksimalt
oksygenoptak (VO2max) er kravet:
o Menn
 Yngre enn 30 år: 45 ml/min/kg
 30-50 år: 40 ml/min/kg
 >50 år: 35 ml/min/kg
o Kvinner:
 10% lavere enn ovenstående

Dette skjemaet gir anvisning på alternative testprosedyrer og krav for godkjent test. Skjemaet er utarbeidet for bruk av institusjoner/personer som skal
gjennomføre denne typen test av yrkesdykkere.
Dykkerens navn:
Kontrollert gyldig foto-id:

Fødselsdato:
☐ Ja

☐ Nei

Testleders navn (skriv tydelig!):
Bestått test

☐ Ja

Test gjennomført dato:
E-post:

Mobilnr:

☐ Nei

Testmetode og testresultat (evt vedlegg side 2):
Testleders signatur:
Dykkeren tar med dette arket til legeundersøkelsen, evt scann det som vedlegg til min e -post: jri@nui.no
Rev 6 av 16.10.16
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Valgt testmetode (sett X)

Metode

Last ned skjema fra www.dykkemedisin.no (http://dykkemedisin.no/onewebmedia/Skjema%20test%20av%20fysisk%20yteevne.pdf)
Beskrivelse
Krav
Resultat
Ref

Direkte målt
oksygenopptak (1,2)

Løping eller sykling

Indirekte målt
oksygenopptak (1,2)
Cooper test
(3)

Løping eller sykling.
Løpe maksimalt i 12 min

Aastrand
submaksimal
ergometersykkel

Sykle 3 min med 25W belastning (ca 50 min-1). Juster
belastning til stabil HR ca 130-150. Hold belastningen i totalt 6
min. Gjennomsnittlig HR siste 2 min danner basis for estimat
av VO2 max. Kalkulator på eget regneark
Bruce tredemølletest Start tredemølle på 2,7 km/t og 10% stigning. Øk hastighet og
stigning hvert 3. min slik:
4 km/t – 12%
5,5 km/t – 14%
6,7 km/t – 16%
8,0 km/t – 18%
Gjennomfør til utmattelse eller krav er oppnådd (høyre
kolonne)
Arbeidstilsynets
Tredemølletest med røykdykkerutrustning minimum 23 kg.
anbefalte
Hastighet på tredemølle 5,6 km/t. Juster stigning iht
utholdenhetstest for nedenstående tabell:
røyk og
0-1 min: 4%
kjemikaliedykkere
1-2 min: 7%
(Best.nr 579)
2-8 min: 12%
Chester step test
Step-test på 30 cm skammel. Startfrekvens 15 trinn/minutt.
Frekvensjustering hvert 2. minutt med taktøkning 5 trinn/min.
Avsluttes ved 80%av maks HR (220-alder) eller Borg>15.

<30 år: 45 ml/min/kg
30-50 år: 40 ml/min/kg
>50 år: 35 ml/min/kg
Kvinner: 10% mindre
Som over

1

<30år: 2500m (12,5 km/t)
30 -50år: 2300 m (11,5 km/t)
>50 år: 2000m (10 km/t)
Kvinner: 2200, 2000 og 1800m.
Som for direkte/indirekte målt
maksimalt oksygenopptak

2,3

<30 år: 12’30’’
30-50 år: 11’30’’
>50 år: 10’

6

1

1,5

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

Som for direkte/indirekte målt
maksimalt oksygenopptak

7

Signatur testleder (hvis skjemaet vedlegges):_______________________
Rev 6 av 16.10.16
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MEDICAL STATEMENT
Participant Record (Confidential Information)
Please read carefully before signing.
This is a statement in which you are informed of some potential risks
involved in scuba diving and of the conduct required of you during the
scuba training program. Your signature on this statement is required for
you to participate in the scuba training program offered
by_____________________________________________________and
Instructor

_______________________________________________located in the
Facility

city of_______________________, state/province of _______________.
Read this statement prior to signing it. You must complete this
Medical Statement, which includes the medical questionnaire section, to
enroll in the scuba training program. If you are a minor, you must have
this Statement signed by a parent or guardian.
Diving is an exciting and demanding activity. When performed
correctly, applying correct techniques, it is relatively safe. When

established safety procedures are not followed, however, there are
increased risks.
To scuba dive safely, you should not be extremely overweight or
out of condition. Diving can be strenuous under certain conditions. Your
respiratory and circulatory systems must be in good health. All body air
spaces must be normal and healthy. A person with coronary disease, a
current cold or congestion, epilepsy, a severe medical problem or who is
under the influence of alcohol or drugs should not dive. If you have
asthma, heart disease, other chronic medical conditions or you are taking medications on a regular basis, you should consult your doctor and
the instructor before participating in this program, and on a regular basis
thereafter upon completion. You will also learn from the instructor the
important safety rules regarding breathing and equalization while scuba
diving. Improper use of scuba equipment can result in serious injury.
You must be thoroughly instructed in its use under direct supervision of a
qualified instructor to use it safely.
If you have any additional questions regarding this Medical Statement or the Medical Questionnaire section, review them with your
instructor before signing.

Divers Medical Questionnaire
To the Participant:
The purpose of this Medical Questionnaire is to find out if you should be examined by your doctor before participating in recreational diver training. A positive
response to a question does not necessarily disqualify you from diving. A positive
response means that there is a preexisting condition that may affect your safety
while diving and you must seek the advice of your physician prior to engaging in
dive activities.

Please answer the following questions on your past or present medical history
with a YES or NO. If you are not sure, answer YES. If any of these items apply
to you, we must request that you consult with a physician prior to participating in
scuba diving. Your instructor will supply you with an RSTC Medical Statement
and Guidelines for Recreational Scuba Diver’s Physical Examination to take to
your physician.

_____ Could you be pregnant, or are you attempting to become pregnant?

_____ Dysentery or dehydration requiring medical intervention?

_____ Are you presently taking prescription medications? (with the exception of
birth control or anti-malarial)

_____ Any dive accidents or decompression sickness?

_____ Are you over 45 years of age and can answer YES to one or more of the
following?
• currently smoke a pipe, cigars or cigarettes
• have a high cholesterol level
• have a family history of heart attack or stroke
• are currently receiving medical care
• high blood pressure
• diabetes mellitus, even if controlled by diet alone
Have you ever had or do you currently have…
_____ Asthma, or wheezing with breathing, or wheezing with exercise?
_____ Frequent or severe attacks of hayfever or allergy?
_____ Frequent colds, sinusitis or bronchitis?
_____ Any form of lung disease?
_____ Pneumothorax (collapsed lung)?
_____ Other chest disease or chest surgery?
_____ Behavioral health, mental or psychological problems (Panic attack, fear of
closed or open spaces)?
_____ Epilepsy, seizures, convulsions or take medications to prevent them?
_____ Recurring complicated migraine headaches or take medications to prevent them?
_____ Blackouts or fainting (full/partial loss of consciousness)?
_____ Frequent or severe suffering from motion sickness (seasick, carsick,
etc.)?

_____ Inability to perform moderate exercise (example: walk 1.6 km/one mile
within 12 mins.)?
_____ Head injury with loss of consciousness in the past five years?
_____ Recurrent back problems?
_____ Back or spinal surgery?
_____ Diabetes?
_____ Back, arm or leg problems following surgery, injury or fracture?
_____ High blood pressure or take medicine to control blood pressure?
_____ Heart disease?
_____ Heart attack?
_____ Angina, heart surgery or blood vessel surgery?
_____ Sinus surgery?
_____ Ear disease or surgery, hearing loss or problems with balance?
_____ Recurrent ear problems?
_____ Bleeding or other blood disorders?
_____ Hernia?
_____ Ulcers or ulcer surgery ?
_____ A colostomy or ileostomy?
_____ Recreational drug use or treatment for, or alcoholism in the past five
years?

The information I have provided about my medical history is accurate to the best of my knowledge. I agree to accept
responsibility for omissions regarding my failure to disclose any existing or past health condition.
_______________________________________ _________________
Signature

_______________________________________ _________________

Date

Signature of Parent or Guardian

PRODUCT NO. 10063 (Rev. 9/01) Ver. 2.0
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STUDENT
Please print legibly.
Name__________________________________________________________________________
First

Initial

Last

Birth Date ________________ Age ________
Day/Month/Year

Mailing Address __________________________________________________________________________________________________________
City________________________________________________________________ State/Province/Region ________________________________
Country ____________________________________________________________
Home Phone (

)________________________________________

Email _____________________________________________________

Zip/Postal Code _____________________________________

Business Phone (

)______________________________________

FAX_______________________________________________________

Name and address of your family physician
Physician __________________________________________________

Clinic/Hospital ______________________________________________

Address________________________________________________________________________________________________________________
Date of last physical examination ________________
Name of examiner____________________________________________

Clinic/Hospital_______________________________________________

Address ________________________________________________________________________________________________________________
Phone (

)___________________________________

Were you ever required to have a physical for diving?

Yes

Email ________________________________________________________________
No

If so, when?________________________________________________

PHYSICIAN
This person applying for training or is presently certified to engage in scuba (self-contained underwater breathing apparatus) diving. Your opinion of
the applicant’s medical fitness for scuba diving is requested. There are guidelines attached for your information and reference.

Physician’s Impression
I find no medical conditions that I consider incompatible with diving.
I am unable to recommend this individual for diving.
Remarks ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ Date ___________________________
Physician’s Signature or Legal Representative of Medical Practitioner

Day/Month/Year

Physician_____________________________________________

Clinic/Hospital_________________________________________

Address____________________________________________________________________________________________________
Phone (

)___________________________________

Email ________________________________________________________________
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Guidelines for Recreational Scuba Diver’s Physical Examination
Instructions to the Physician:
Recreational SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing
Apparatus) can provide recreational divers with an enjoyable
sport safer than many other activities. The risk of diving is
increased by certain physical conditions, which the relationship to
diving may not be readily obvious. Thus, it is important to screen
divers for such conditions.
The RECREATIONAL SCUBA DIVER’S PHYSICAL EXAMINATION focuses on conditions that may put a diver at increased risk
for decompression sickness, pulmonary overinflation syndrome
with subsequent arterial gas embolization and other conditions
such as loss of consciousness, which could lead to drowning.
Additionally, the diver must be able to withstand some degree of
cold stress, the physiological effects of immersion and the optical
effects of water and have sufficient physical and mental reserves
to deal with possible emergencies.
The history, review of systems and physical examination should
include as a minimum the points listed below. The list of conditions that might adversely affect the diver is not all-inclusive, but
contains the most commonly encountered medical problems. The
brief introductions should serve as an alert to the nature of the
risk posed by each medical problem.
The potential diver and his or her physician must weigh the
pleasures to be had by diving against an increased risk of death
or injury due to the individual’s medical condition. As with any
recreational activity, there are no data for diving enabling the calculation of an accurate mathematical probability of injury. Experience and physiological principles only permit a qualitative
assessment of relative risk.
For the purposes of this document, Severe Risk implies that an
individual is believed to be at substantially elevated risk of decompression sickness, pulmonary or otic barotrauma or altered consciousness with subsequent drowning, compared with the general population. The consultants involved in drafting this document
would generally discourage a student with such medical problems from diving. Relative Risk refers to a moderate increase in
risk, which in some instances may be acceptable. To make a
decision as to whether diving is contraindicated for this category
of medical problems, physicians must base their judgement on an
assessment of the individual patient. Some medical problems
which may preclude diving are temporary in nature or responsive to treatment, allowing the student to dive safely after they
have resolved.
Diagnostic studies and specialty consultations should be obtained
as indicated to determine the diver’s status. A list of references is
included to aid in clarifying issues that arise. Physicians and other
medical professionals of the Divers Alert Network (DAN) associated with Duke University Health System are available for consultation by phone +1 919 684 2948 during normal business hours.
For emergency calls, 24 hours 7 days a week, call +1 919 684
8111 or +1 919 684 4DAN (collect). Related organizations exist in
other parts of the world – DAN Europe in Italy +39 039 605 7858,
DAN S.E.A.P. in Australia +61 3 9886 9166 and Divers Emergency
Service (DES) in Australia +61 8 8212 9242, DAN Japan +81
33590 6501 and DAN Southern Africa +27 11 242 0380. There
are also a number of informative websites offering similar advice.

NEUROLOGICAL
Neurological abnormalities affecting a diver’s ability to perform
exercise should be assessed according to the degree of compromise. Some diving physicians feel that conditions in which there
can be a waxing and waning of neurological symptoms and
signs, such as migraine or demyelinating disease, contraindicate
diving because an exacerbation or attack of the preexisting disease (e.g.: a migraine with aura) may be difficult to distinguish
from neurological decompression sickness. A history of head

injury resulting in unconsciousness should be evaluated for risk
of seizure.

Relative Risk Conditions
• Complicated Migraine Headaches whose symptoms or
severity impair motor or cognitive function, neurologic
manifestations
• History of Head Injury with sequelae other than seizure
• Herniated Nucleus Pulposus
• Intracranial Tumor or Aneurysm
• Peripheral Neuropathy
• Multiple Sclerosis
• Trigeminal Neuralgia
• History of spinal cord or brain injury

Temporary Risk Condition
History of cerebral gas embolism without residual where
pulmonary air trapping has been excluded and for which
there is a satisfactory explanation and some reason to
believe that the probability of recurrence is low.

Severe Risk Conditions
Any abnormalities where there is a significant probability of
unconsciousness, hence putting the diver at increased risk of
drowning. Divers with spinal cord or brain abnormalities where
perfusion is impaired may be at increased risk of decompression
sickness.

Some conditions are as follows:
• History of seizures other than childhood febrile seizures
• History of Transient Ischemic Attack (TIA) or Cerebrovascular Accident (CVA)
• History of Serious (Central Nervous System, Cerebral or
Inner Ear) Decompression Sickness with residual deficits

CARDIOVASCULAR SYSTEMS
Relative Risk Conditions
The diagnoses listed below potentially render the diver unable to
meet the exertional performance requirements likely to be
encountered in recreational diving. These conditions may lead
the diver to experience cardiac ischemia and its consequences.
Formalized stress testing is encouraged if there is any doubt
regarding physical performance capability. The suggested minimum criteria for stress testing in such cases is at least 13
METS.* Failure to meet the exercise criteria would be of significant concern. Conditioning and retesting may make later qualification possible. Immersion in water causes a redistribution of
blood from the periphery into the central compartment, an effect
that is greatest in cold water. The marked increase in cardiac
preload during immersion can precipitate pulmonary edema in
patients with impaired left ventricular function or significant valvular disease. The effects of immersion can mostly be gauged by
an assessment of the diver’s performance while swimming on the
surface. A large proportion of scuba diving deaths in North
America are due to coronary artery disease. Before being
approved to scuba dive, individuals older than 40 years are recommended to undergo risk assessment for coronary artery disease. Formal exercise testing may be needed to assess the risk.
* METS is a term used to describe the metabolic cost. The MET at rest
is one, two METS is two times the resting level, three METS is three
times the resting level, and so on. The resting energy cost (net oxygen
requirement) is thus standardized. (Exercise Physiology; Clark, Prentice
Hall, 1975.)

Relative Risk Conditions
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• History of Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)
• Percutaneous Balloon Angioplasty (PCTA) or Coronary
Artery Disease (CAD)
• History of Myocardial Infarction
• Congestive Heart Failure
• Hypertension
• History of dysrythmias requiring medication for suppression
• Valvular Regurgitation

• History of Immersion Pulmonary Edema Restrictive Disease*
• Interstitial lung disease: May increase the risk of pneumothorax
* Spirometry should be normal before and after exercise

Active Reactive Airway Disease, Active Asthma, Exercise
Induced Bronchospasm, Chronic Obstructive Pulmonary
Disease or history of same with abnormal PFTs or a positive
exercise challenge are concerns for diving.

Pacemakers

The pathologic process that necessitated should be
addressed regarding the diver’s fitness to dive. In those
instances where the problem necessitating pacing does not
preclude diving, will the diver be able to meet the performance criteria?
* NOTE: Pacemakers must be certified by the manufacturer as able
to withstand the pressure changes involved in recreational diving.

Severe Risks

PULMONARY
Any process or lesion that impedes airflow from the lungs places
the diver at risk for pulmonary overinflation with alveolar rupture
and the possibility of cerebral air embolization. Many interstitial
diseases predispose to spontaneous pneumothorax: Asthma
(reactive airway disease), Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), cystic or cavitating lung diseases may all cause air
trapping. The 1996 Undersea and Hyperbaric Medical Society
(UHMS) consensus on diving and asthma indicates that for the
risk of pulmonary barotrauma and decompression illness to be
acceptably low, the asthmatic diver should be asymptomatic and
have normal spirometry before and after an exercise test. Inhalation challenge tests (e.g.: using histamine, hypertonic saline or
methacholine) are not sufficiently standardized to be interpreted
in the context of scuba diving.
A pneumothorax that occurs or reoccurs while diving may be catastrophic. As the diver ascends, air trapped in the cavity
expands and could produce a tension pneumothorax.
In addition to the risk of pulmonary barotrauma, respiratory disease due to either structural disorders of the lung or chest wall or
neuromuscular disease may impair exercise performance. Structural disorders of the chest or abdominal wall (e.g.: prune belly),
or neuromuscular disorders, may impair cough, which could be
life threatening if water is aspirated. Respiratory limitation due to
disease is compounded by the combined effects of immersion
(causing a restrictive deficit) and the increase in gas density,
which increases in proportion to the ambient pressure (causing
increased airway resistance). Formal exercise testing may be
helpful.

• History of Asthma or Reactive Airway Disease (RAD)*
• History of Exercise Induced Bronchospasm (EIB)*
• History of solid, cystic or cavitating lesion*
• Pneumothorax secondary to:
-Thoracic Surgery
-Trauma or Pleural Penetration*
-Previous Overinflation Injury*
• Obesity

• History of spontaneous pneumothorax. Individuals who
have experienced spontaneous pneumothorax should avoid diving, even after a surgical procedure designed to prevent recurrence (such as pleurodesis). Surgical procedures either do not
correct the underlying lung abnormality (e.g.: pleurodesis, apical pleurectomy) or may not totally correct it (e.g.: resection of
blebs or bullae).
• Impaired exercise performance due to respiratory disease.

Venous emboli, commonly produced during decompression,
may cross major intracardiac right-to-left shunts and enter
the cerebral or spinal cord circulations causing neurological
decompression illness. Hypertrophic cardiomyopathy and
valvular stenosis may lead to the sudden onset of unconsciousness during exercise.

Relative Risk Conditions

Severe Risk Conditions

GASTROINTESTINAL
Temporary Risks
As with other organ systems and disease states, a process which
chronically debilitates the diver may impair exercise performance.
Additionally, dive activities may take place in areas remote from
medical care. The possibility of acute recurrences of disability or
lethal symptoms must be considered.

Temporary Risk Conditions
• Peptic Ulcer Disease associated with pyloric obstruction or
severe reflux
• Unrepaired hernias of the abdominal wall large enough to
contain bowel within the hernia sac could incarcerate.

Relative Risk Conditions
• Inflammatory Bowel Disease
• Functional Bowel Disorders

Severe Risks
Altered anatomical relationships secondary to surgery or malformations that lead to gas trapping may cause serious problems.
Gas trapped in a hollow viscous expands as the divers surfaces
and can lead to rupture or, in the case of the upper GI tract, emesis. Emesis underwater may lead to drowning.

Severe Risk Conditions
• Gastric outlet obstruction of a degree sufficient to produce
recurrent vomiting
• Chronic or recurrent small bowel obstruction
• Severe gastroesophageal reflux
• Achalasia
• Paraesophageal Hernia

ORTHOPAEDIC
Relative impairment of mobility, particularly in a boat or ashore
with equipment weighing up to 18 kgs/40 pounds must be
assessed. Orthopaedic conditions of a degree sufficient to impair
exercise performance may increase the risk.

Relative Risk Conditions
• Amputation
• Scoliosis must also assess impact on respiratory function
and exercise performance.
• Aseptic Necrosis possible risk of progression due to
effects of decompression (evaluate the underlying medical
cause of decompression may accelerate/escalate the progression).
236
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• Active psychosis
• History of untreated panic disorder
• Drug or alcohol abuse

Temporary Risk Conditions
• Back pain

HEMATOLOGICAL
Abnormalities resulting in altered rheological properties may theoretically increase the risk of decompression sickness. Bleeding
disorders could worsen the effects of otic or sinus barotrauma,
and exacerbate the injury associated with inner ear or spinal cord
decompression sickness. Spontaneous bleeding into the joints
(e.g.: in hemophilia) may be difficult to distinguish from decompression illness.

OTOLARYNGOLOGICAL

Relative Risk Conditions

The inner ear is fluid filled and therefore noncompressible. The
flexible interfaces between the middle and inner ear, the round
and oval windows are, however, subject to pressure changes.
Previously ruptured but healed round or oval window membranes
are at increased risk of rupture due to failure to equalise pressure
or due to marked overpressurisation during vigorous or explosive
Valsalva manoeuvres.

•
•
•
•

Sickle Cell Disease
Polycythemia Vera
Leukemia
Hemophilia/Impaired Coagulation

METABOLIC AND ENDOCRINOLOGICAL
With the exception of diabetes mellitus, states of altered hormonal or metabolic function should be assessed according to their
impact on the individual’s ability to tolerate the moderate exercise
requirement and environmental stress of sport diving. Obesity
may predispose the individual to decompression sickness, can
impair exercise tolerance and is a risk factor for coronary artery
disease.

Equalisation of pressure must take place during ascent and
descent between ambient water pressure and the external auditory canal, middle ear and paranasal sinuses. Failure of this to
occur results at least in pain and in the worst case rupture of the
occluded space with disabling and possible lethal consequences.

The larynx and pharynx must be free of an obstruction to airflow.
The laryngeal and epiglotic structure must function normally to
prevent aspiration.
Mandibular and maxillary function must be capable of allowing
the patient to hold a scuba mouthpiece. Individuals who have
had mid-face fractures may be prone to barotrauma and rupture
of the air filled cavities involved.

Relative Risk Conditions

Relative Risk Conditions

• Hormonal Excess or Deficiency
• Obesity
• Renal Insufficiency

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Severe Risk Conditions
The potentially rapid change in level of consciousness associated with hypoglycemia in diabetics on insulin therapy or
certain oral hypoglycemic medications can result in drowning. Diving is therefore generally contraindicated, unless
associated with a specialized program that addresses these
issues.
Pregnancy: The effect of venous emboli formed during
decompression on the fetus has not been thoroughly investigated. Diving is therefore not recommended during any
stage of pregnancy or for women actively seeking to become
pregnant.

BEHAVIORAL HEALTH
Behavioral: The diver’s mental capacity and emotional make-up
are important to safe diving. The student diver must have sufficient learning abilities to grasp information presented to him by
his instructors, be able to safely plan and execute his own dives
and react to changes around him in the underwater environment.
The student’s motivation to learn and his ability to deal with
potentially dangerous situations are also crucial to safe scuba
diving.

Relative Risk Conditions
•
•
•
•

Developmental delay
History of drug or alcohol abuse
History of previous psychotic episodes
Use of psychotropic medications

Severe Risk Conditions
• Inappropriate motivation to dive – solely to please spouse,
partner or family member, to prove oneself in the face of
personal fears
• Claustrophobia and agoraphobia

•
•
•
•
•
•
•

Recurrent otitis externa
Significant obstruction of external auditory canal
History of significant cold injury to pinna
Eustachian tube dysfunction
Recurrent otitis media or sinusitis
History of TM perforation
History of tympanoplasty
History of mastoidectomy
Significant conductive or sensorineural hearing impairment
Facial nerve paralysis not associated with barotrauma
Full prosthedontic devices
History of mid-face fracture
Unhealed oral surgery sites
History of head and/or neck therapeutic radiation
History of temperomandibular joint dysfunction
History of round window rupture

Severe Risk Conditions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monomeric TM
Open TM perforation
Tube myringotomy
History of stapedectomy
History of ossicular chain surgery
History of inner ear surgery
Facial nerve paralysis secondary to barotrauma
Inner ear disease other than presbycusis
Uncorrected upper airway obstruction
Laryngectomy or status post partial laryngectomy
Tracheostomy
Uncorrected laryngocele
History of vestibular decompression sickness
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RETNINGSLINJER FOR LEGEUNDERSØKELSE AV
FRITIDSDYKKERE
INFORMASJON TIL LEGEN
Fritidsdykking med selvforsynt pressluftapparat regnes som en sikker aktivitet så lenge den drives etter anerkjente
retningslinjer. Før fritidsdykkere begynner grunnopplæringen (grunnkurs) skal de ha gjennomgått
helseundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å sikre at ikke kandidaten har sykdom, skade eller lyte
som utsetter ham/henne selv eller meddykkere for øket risiko ifm dykking. Norges Dykkerforbund (NDF) anbefaler
at den internasjonale veiledningen, utgitt av RSTC (Recreational Scuba Training Council), legges til grunn ved
vurdering av skikkethet. Retningslinjene brukes i original engelsk språk og er ikke oversatt til norsk.
Dette dokumentet er utarbeidet for NDF av Jan Risberg, Dykkemedisinsk konsulent for NDF.
UNDERSØKELSESOMFANG

Undersøkelsen skal minimum bestå av:
• Egenerklæring som kandidaten har signert
• Klinisk undersøkelse med et minsteomfang som fremgår av legeundersøkelsesskjema
• Tilleggsundersøkelser
• Kjemisk undersøkelse av urin (”stix” eller bedre metode) på blod, protein og glukose
• Dynamisk spirometri med måling av FVC, FEV1 og PEF
Legen kan fravike dette undersøkelsesomfanget hvis det foreligger særskilte medisinske grunner for det. Leger
uten formell opplæring i dykkemedisin (godkjent av Statens Helsetilsyn til å undersøke og utstede helseerklæring
for yrkesdykkere) bør i slike tilfeller kontakte dykkemedisinsk kompetanse (se under) for å diskutere fravikene.
VEKTLEGGING AV EGENERKLÆRING OG LEGEUNDERSØKELSE

De fleste med ”alminnelig god helse” vil kunne drive fritidsdykking uten risiko for helseskader hvis etablerte
prosedyrer følges. Det er svært sjelden at medisinske forhold forårsaker dødsfall ifm fritidsdykking, men viktige
unntak her er hjerterytmeforstyrrelser, annen hjertesykdom og epilepsi. Kjent sykdom eller aktuelle funn som kan
indikere sykdom som påvirker dykkerens bevissthet eller uten varsel nedsetter fysisk yteevne er diskvalifiserende
for fritidsdykking.
De vanligste skadene som oppstår ifm dykking er slike som skyldes forsnevringer til kroppens luftfylte hulrom,
spesielt ører, bihuler og lunger. Ved mistenkt aktuell eller tidligere sykdom eller skade i slike organer bør legen
nøye vurdere om dykking kan forverre skaden. Sykdom eller skade som gjør at luftfylte hulrom kan bli helt
avstengt under et dykk vil vanligvis være en absolutt kontraindikasjon.
I den engelske veiledningen er det listet ”severe” og ”relative” risk conditions. ”Severe risk conditions” er forhold
som utgjør en betydelig øket risiko for skade eller død for dykkeren. Hvis en kandidat med ”severe risk conditions”
insisterer på å begynne med fritidsdykking bør man ta kontakt med kompetent dykkelege (se under). ”Relative risk
conditions” er sykdom og skade som kan forverres ifm dykking men som enten kan forsvinne over tid eller hvor
eventuelle følgeskader ikke anses som alvorlige. Det er viktig at legen diskuterer slike forhold med kandidaten og
vurderer kandidatens evne til å etterleve råd som blir gitt. En relativ medisinsk kontraindikasjon hos en erfaren,
voksen person kan representere en absolutt kontraindikasjon hos en umoden 16 år gammel kandidat. Husk at
fritidsdykking skal være en fritidsaktivitet og en avkobling, ikke en årsak til skade eller død. Vær liberal med
henvisning til spesialist, men presiser formål og problemstilling klart.
Pasienter som har, eller har hatt, diabetes mellitus, astma, pneumothorax, ADHD/ADD eller stoffmisbruk skal ikke
godkjennes for fritidsdykking uten at det er innhentet råd fra dykkerlege.
ADMINISTRATIVE FORHOLD, FAGLIG RÅDGIVING

Ved avsluttet undersøkelse skal legen beholde kopi av pasientens egenerklæringsskjema og original
legeundersøkelsesskjema. Legen skal på legeerklæringen (side av av egenerklæringen) konkludere om
kandidaten er helsemessig skikket eller uskikket til fritidsykking. Både kandidat og lege skal underskrive på
legeerklæringsskjemaet. Lege med norsk lisens kan utstede helseerklæring for fritidsdykking. Det er svært
ønskelig, men ikke obligatorisk, at leger som undersøker fritidsdykkere har gjennomgått kvalifiserende
etterutdanning. Slike kurs arrangeres bl.a. ved Universitetet i Bergen og ved UVB Dykkerlegens kontor på
Haakonsvern.
Ved behov for faglig rådgiving kan undersøkende lege ta kontakt med sertifiseringsinstitusjonen (PADI eller NDF)
som vil formidle kontakt med rådgivende lege. Alternativt kan legen ta direkte kontakt med dykkerlege ved
Haukeland Universitetykehus, NUI eller UVB Dykkerlegens kontor på Haakonsvern. Haukeland Universitetsykehus
ivaretar landsfunksjonen i hyperbarmedisin og vakthavende dykkerlege kan kontaktes på tlf 55 36 45 50.
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NYTTIGE ADRESSER/KONTAKTPERSONER
Norges Dykkeforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0640 Oslo, Tlf 21 02 97 42, Fax 21 02 97 41
FSAN/UVB Dykkerlegens kontor, Boks 5 Haakonsvern, 5886 Bergen Tlf 55 50 21 60, Fax 55 50 37 92
Haukeland Universitetsykehus, Seksjon for hyperbarmedisin, 5021 Bergen, Tlf 55 97 38 75, Fax 55 97 51 37
NUI, Boks 23 Ytre Laksevåg, 5848 Bergen, Tlf 55 94 28 00, Fax 55 94 28 03
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MEDISINSK EGENERKLÆRING
Les nøye igjennom før du signerer.
Dette er en erklæring der du informeres om noen potensielle risikomomenter i forbindelse med dykking generelt, og i forbindelse med den
aktiviteten du nå skal delta i. Du må fylle ut skjemaet, besvare spørsmålene om din medisinske tilstand og signere denne erklæringen for å
kunne delta på kurset som ledes av instruktør:
______________________________________________ og skole: _____________________________________________.

Dersom du er mindreårig skal erklæringen underskrives av dine foreldre/foresatte.
Dykking kan være en spennende og krevende aktivitet. Når dykking utføres korrekt med de rette teknikker, er det meget sikkert. Dersom
sikkerhetsreglene ikke følges, oppstår farer. For å dykke sikkert må du ikke være ekstremt overvektig eller være i dårlig form. Under visse
forhold kan dykking være meget anstrengende. Du må ikke ha alvorlige sykdommer i luftveiene eller hjerte/karsystemet. Kroppens hulrom må
ikke ha alvorlig sykdom eller skade. En person med hjerteproblemer, forkjølelse, epilepsi, astma, alvorlige medisinske problemer, eller som er
under påvirkning av alkohol eller narkotika bør ikke dykke. Dersom du bruker medisiner bør du snakke med din lege og din instruktør før du
deltar på dette kurset. Instruktøren din vil lære deg de viktigste reglene som gjelder åndedrett og trykkutligning under dykking. Feil bruk av
dykkerutstyr kan føre til alvorlige skader. Du skal instrueres grundig i bruken av det under direkte tilsyn av en kvalifisert instruktør slik at du kan
lære deg å bruke det riktig.
Dersom du har ytterligere spørsmål om denne erklæringen skal du diskutere dem med din instruktør før du underskriver.

Egenerklæring
Til deltakeren
Hensikten med disse spørsmålene om din helse er å finne ut om du skal undersøkes av lege før du deltar på et videregående kurs, og for å gi
legen et grunnlag for undersøkelsen forut for et grunnkurs. Et bekreftende svar på spørsmålene vil ikke automatisk bety at du ikke kan dykke. Et
bekreftende svar betyr bare at du kan ha sykdom eller skade som kan påvirke din sikkerhet under dykking. Slike spørsmål må du derfor
diskutere med en lege.
Vennligst besvar de etterfølgende spørsmålene med et JA eller NEI. Dersom du er usikker, svar JA. Dersom noen av punktene gjelder deg, ber
vi deg kontakte din lege før du deltar i dykking. Din instruktør vil gi deg et komplett skjema med veiledning til legen som skal benyttes.
____

Kan du være gravid, eller prøver du å bli gravid?

____

Stadige ryggproblemer?

____

Tar du regelmessig reseptpliktig eller annen medisin (med
unntak av prevensjon)

____

Gjennomgått ryggoperasjon?

____

Diabetes (sukkersyke)?

____

Er du over 45 år og gjelder ett eller flere av punktene
under for deg?
• Røker pipe, sigar eller sigaretter?
• Har høyt kolesterolnivå
• Har hjerteinfarkt eller slag i familien

____

Problemer med rygg, arm eller ben etter operasjon, ulykker
eller brudd?

____

Problemer med å utføre moderat mosjonering (som å gå
1600 meter på under 12 minutter)?

Har du tidligere hatt eller har du nå….

____

Høyt blodtrykk eller tar medisiner for å kontrollere dette?

____

Astma, pipende pust, eller pipende pust under trening?

____

Hjertesykdom?

____

Ofte eller kraftige anfall av høysnue eller allergi?

____

Hjerteinfarkt?

____

Ofte forkjølelse, bihuleproblemer eller bronkitt?

____

Angina, hjerteoperasjon eller operasjon i blodårer?

____

Pneumatorax (lungekollaps)?

____

Øre- eller bihuleoperasjon?

____

Operasjon i brystkassen?

____

____

Klaustrofobi eller agorafobi (angst for lukkede rom eller
åpne plasser)?

Sykdommer i øret, hørselsproblemer eller
balanseproblemer?

____

Problemer med trykkutligning under flyreiser eller ved
reising i fjellområder?

____

Blødning eller andre blodsykdommer?

____

Brokk eller brokkoperasjon?

____

Adferdsmessige problemer?

____

Epilepsi, krampeanfall, krampetrekninger eller tar
medisiner for å unngå dette?

____

Periodisk migrene eller tar medisiner mot dette?

____

Magesår eller operert for magesår?

____

Tidligere hatt besvimelser (helt eller delvis mistet
bevisstheten)?

____

Utlagt tarm?

____

Misbruk av alkohol eller narkotika?

____

Lider du ofte av reisesyke (sjøsyk eller bilsyk)?

____

Vært utsatt for dykkerulykker eller trykkfallssyke?

Opplysningene jeg har gitt om min helse er korrekte og slik jeg kjenner min situasjon
Deltakers signatur: ____________________________________________________________ Dato: ________________________
Foreldre/verges underskrift: _____________________________________________________ Dato: ________________________
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ELEVEN
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER

Navn (For- mellom- etternavn): ____________________________________________ Fødselsdato: ___________ Alder: _____
Adresse: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Postnummer: _______________________ Sted: __________________________________________________________
Telefon privat: __________________________Telefon arbeid: ___________________________ Fax: ________________

Navn og adresse på egen lege
Lege: ___________________________________________________ Legekontor: _______________________________
Adresse: ________________________________________________ Telefon: ___________________________________
Dato for siste undersøkelse: _____________________ Legens navn: __________________________________________
Legekontor: _______________________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________ Telefon: ___________________________________
Har du tidligere blitt undersøkt i forbindelse med dykking?

! Ja

! Nei

LEGE PHYSICIAN
Denne personen ønsker å delta på dykkerkurs eller er sertifisert til å dykke med SCUBA (apparatdykking). Vi ber deg vurdere
om denne personen er helsemessig skikket til slik fritidsdykking i samsvar med vedlagte norske utgave av RSTC veiledning for
helseundersøkelse av fritidsdykkere. This person is an applicant for training or is presently certified to engage in scuba (self
contained underwater breathing apparatus) diving. Your opinion of the applicant’s medical fintess for scuba diving is requested.
Please review the enclosed Norwegian Edition of the RSTC (Recreational Scuba Training Council) Guidelines for Recreational
Scuba Diver’s Physical Examination.

Legens vurdering. Physician’s impression
" Jeg finner ingen medisinske hindinger for at denne personen kan delta i fritidsdykking. I find no medical
conditions that I consider incompatible with diving.
" Jeg fraråder at denne person deltar i fritidsdykking. I am unable to recommend this individual for diving.

Jeg har lest gjennom ”Retningslinjer for legeundersøkelse av fritidsdykkere”. I have reviewed Guidelines for Recreationa Scuba
Diver’s Physical Examination
Legens signatur. Physician’s signature: ________________________________________ Dato Date: ________________
Lege Physician: ___________________________________________________ Legekontor Clinic: __________________
Adresse Address: ___________________________________________________________________________________
Telefon Phone: _____________________________________________________________________________________
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LEGEUNDERSØKELSE AV FRITIDSDYKKERE/SPORTSDYKKERE
Undersøkelsesskjema i samsvar med ”Retningslinjer for legeundersøkelse av fritidsdykkere”.

Navn:________________________________

Fødselsdato:________________________

Høyde: __________________________________

Lunger, fys. us.: ___________________________

Vekt: ___________________________________

Øyne (spontannystagmus): __________________

Kroppsbygning:____________________________

Hjerte, fys. us.: ____________________________

Allmenntilstand: ___________________________

Blodtrykk ___________________________

Hud: ____________________________________

Perifere karlidelser: __________________________

Tenner: __________________________________

Abdomen (Brokk): ___________________________

Nese/svelg:_______________________________

Rygg og bevegelsesorganer: __________________

Hals: ____________________________________

Reflekser: _________________________________

Ytre øregang: _____________________________

Rombergs prøve: ___________________________

Trommehinne, høyre: _______________________

Urin, utseende: _____________________________

Trommehinne, venstre:______________________

Alb.: _______________________________

Hørsel (hviskestemme), høyre: _______________
Hørsel (hviskestemme), venstre: ______________

Spirometri:

FVC: __________ ML

Sukker: ____________________________
Blod:_______________________________

FEV1: _____________ ML

Kan holde pusten i 45 sekunder med fylte lunger:..................................................

PEF: ___________L/MIN

Ja

Nei

Psyke: __________________________________________________________________________________________
Supplerende undersøkelser/opplysninger (angi alltid bruk av medik): _________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Helsemessig skikket til sportsdykking

Må vurderes videre ________________________

Ikke helsemessig skikket til sportsdykking

Sted/Dato: _____________________________

Stempel/Underskrift: _______________________________
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