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KURS  I  DYKKEMEDISIN 
FOR HELSEPERSONELL OG DYKKERE 

 

GENERELL TIMEPLAN – TILPASSES DET ENKELTE KURS 

Dykker- og froskemannssenteret, Haakonsvern 

Forbehold om endring i rekkefølge av forelesninger samt foredragsholdere 

 
Dag 1 

           

0900-0920 Kursåpning/Dykketjenesten i Forsvaret  

0920-0930 Administrative opplysninger  

0930-1030 Film «Froskemannen» – dykkemedisin/dykkefysikk intro  

1030-1040 Pause 

1040-1125 Fysiologiske forhold ved dykking  

1125-1215 Lunch  

1215-1300 Demo UTT/Demonstrasjon dykkeutstyr Del 1  

1300-1345 Demo UTT/Demonstrasjon dykkeutstyr Del 2  

1345-1400 Pause 

1400-1445 Sivil og militær dykking  

1445-1500 Pause 

1500-1545 Dekompresjonstabeller og dykkecomputere  

1545-1600 Pause med lett servering 

1600-1730 Medisinsk undersøkelse (før kammerdykk) – Praktisk spirometri, 

auskultasjonsteknikk og otoscopi 

 

 

Dag 2  

           

0815-0900 Barotraumer  

0900-0910 Pause 

0910-0955 Barotraumer     

0955-1005 Pause 

1005-1050 Dybderus og CO2 forgiftning  

1050-1100 Pause 

1100-1130 Øvrige gassforgiftninger  

1130-1215 Lunch 

1215-1230 Introduksjon til øvelse kammerdykk  

1230-1310 Kammerdykk 20 m/ Nevrologisk undersøkelsesteknikk (teori)   

1310-1350 Kammerdykk 20 m/ Nevrologisk undersøkelsesteknikk (teori)  

1350-1400 Pause 

1400-1445 Trykkfallssyke  

1445-1455 Pause 

1455-1540 Trykkfallssyke  
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Dag 3  

      

0815-0830  Introduksjon elevøvelse (øvelse dykkerulykke)  

0830-0930 Øvelse dykkerulykke/nevrologisk undersøkelsesteknikk Del 1  

0930-1030 Øvelse dykkerulykke/nevrologisk undersøkelsesteknikk Del 2 

1030-1040  Pause 

1040-1110  Gjennomgang øvelse dykkerulykke  

1110-1130  Kasuistikker  

1130-1215  Lunch 

1215-1300  Hypotermi og drukning  

1300-1310  Pause 

1310-1355  Hyperbar oksygenbehandling. Senskader av dykking  

1355-1405  Pause 

1405-1450  Kasuistikker og gruppeoppgaver  

1450-1505  Kursevaluering  

1505-1530  Kursprøve (Kahoot), utdeling av kursbevis  

 

 

Kurset avsluttes siste dag kl 1530. Kursbevis forutsetter deltagelse i all undervisning. 

 

Forelesere: 
Blir informert om i timeplan for det aktuelle kurset 

 

Målgruppe: 
Militære og sivile sykepleiere. Også ledende dykkepersonell og annet personell som har 

omsorgsansvar/beredskapsansvar for dykkere og personell som skal oppholde seg under 

forhøyet ytre trykk kan ha utbytte av kurset.  Vi gjør oppmerksom på at deler av 

undervisningen kan ha et mer krevende medisinsk-faglig innhold enn det som ville ha 

vært tilfelle hvis kurset primært hadde vært rettet mot dykkepersonell.. 

 

Forutsetning: 
Deltager bør være helsemessig skikket for arbeid under forhøyet ytre trykk. En forenklet 

helseundersøkelse vil bli gjennomført i begynnelsen av kurset for elever som ikke har slik 

helseerklæring. Elever som ikke er helsemessig skikket for arbeid under forhøyet trykk 

vil ikke kunne delta i trykkammerøvelsen. Det er ikke noe krav om å delta på 

kammerdykket for å få kursbevis, men deltakere som ikke er helsemessig skikket til 

dykking vil ikke kunne forvente ansettelse i stilling som medfører krav til behandling av 

syk/skadet dykker i trykkammer. Astma, epilepsi, spontanpneumothorax og kroniske 

lungesykdommer er eksempler på tilstander som kan diskvalifisere for dykking og arbeid 

under forhøyet ytre trykk. 

 

Målsetting: 
Etter endt kurs skal elevene ha fått en balansert teoretisk og praktisk innføring i normale 

fysiologiske reaksjoner på opphold under vann og i forhøyet ytre trykk, kunne kjenne til 

de vanligste dykkerelaterte skadene og kunne gjennomføre enkle diagnostiske prosedyrer 

på dykkere. Eleven skal etter endt kurs kjenne til og kunne praktisere grunnleggende 

førstehjelpsbehandling av trykkfallssyke og kjenne til prosedyrene for rekompresjon av 

slike skader. Elevene skal kunne bistå en kritisk syk/skadet dykker i kammer. 
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Velkommen til 3-dagers kurs i Dykkemedisin! 
 
Kurset holdes på Marinebasen Haakonsvern i Bergen. Tirsdag starter kurset kl 0900, men 
det er viktig at du møter i portvakten i god før kursstart fordi det kan ta litt tid med 
innpasseringen. For deg som ikke benytter bil er det en spasertur på 10 minutter ned til DFS 
(Dykker- og froskemannssenteret) hvor undervisningen foregår. 
 
Innpassering: 
Sivile elever som ikke har adgangskort må henvende seg på adgangskontoret som ligger rett 
ved siden av portvakten på Haakonsvern. Adgangskontoret har navneliste og vil dele ut 
adgangskort i bytte mot fotolegitimasjon. Gyldig legitimasjon er FD-ID kort, pass (ikke 
nødpass) eller norske og nordiske førerkort av EU/EØS standard.  
 
Veibeskrivelse inne på basen: 
Når du kommer inn porten følger du veien frem til første rundkjøring og tar til venstre i den. 
Fortsett ned en lang bakke, når du runder svingen kan du se DFS som ligger ute på kaien – 
stort, hvitt bygg med et 25 meter høyt tårn. Ta første vei til venstre så ender du foran 
hovedinngangen til skolen. Kurset holdes i klasserom i 2.etg.  Det er gjesteparkeringsplasser 
rett utenfor skolen, i tillegg er det mulig å parkere ved småbåthavnen som ligger cirka 150 
meter fra skolen. 
 
Kursavgift: 
Sivile deltakere betaler en kursavgift på 3000,-. Det blir sendt regning, husk å opplyse om 
fakturadresse! Militære deltakere betaler ikke kursavgift. 
Hvis det er nødvendig å forhåndsgodkjenne fakturaen ved rekvisisjon, innkjøpsordre, 
purchase order eller lignende så benytt følgende kontaktinformasjon: 
 
Fakturamottaker: Forsvarets regnskapsorganisasjon, Boks 1 Haakonsvern, 5886 Bergen 
Organisasjonsnr: 986105174 
 
Kontaktpersoner i kursperioden vil være: 
Sjef UVB Dykkerlegens kontor KK/ Dr. Jan Risberg 
Mob: 90 61 21 74 
E-post: jrisberg@mil.no 
 
LT/ Spl Lin Hege Stokke 
Mob: 48 01 06 84 
E-post: lstokke@mil.no  
 
Bekledning: 
Vanlig bekledning/arbeidsuniform. Torsdag er det en øvelse som skjer utendørs. Det er lurt å 
ta med seg lett regntøy/vannavstøtende utebekledning og gode sko. 
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Bespisning:  
Det er mulig å kjøpe lunch på messen eller kantinen inne på området.  
Merk: På tirsdag er kursdagen så lang at de som bor på basen ikke rekker å spise middag på 
Sjaluppen (du må kjøpe mat i kantina). 
 

Spisetidene ved Sjaluppen hovedmesse er:  

Frokost: man-fre kl 06.45-08.00 
 

Lunsj: man-fre kl 11.00-12.30 
 

Middag: man-søn kl 15.00-16.20 

 

Overnatting:  

Når det gjelder overnatting må du ordne dette selv. Hvis du skal ligge på hotell må du inn til 
Bergen sentrum, det er imidlertid gode bussforbindelser ut til Haakonsvern se 
www.dykkemedisin.no/reisemaate.  

Undervisningsmateriell – internett - kursprøve: 

Det blir utlevert et kompendie på kursåpningen. Se for øvrig www.dykkemedisin.no for 
handouts, litteraturlister og tilgang til en rekke læreverk med relevans for dykkemedisin. Det 
er dessverre ikke trådløst internett tilgjengelig på DFS, men mobilt bredbånd fungerer greit. 
Kursprøven siste dag gjennomføres med «kahoot». Det er fint om du kan laste ned denne 
app’en på telefonen i forkant. 
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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 82-991909-

0-8. 

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 

alternativene.  Ønsker du å lese om mekanismer og trenger tall for å belegge 

9



 

Rev 2 – 31.3.15 Side 2 av 6 

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. 

4
th

 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 

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. 
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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.  4
th

 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 

stoffet uten å gjøre det til fulltidsbeskjeftigelse.  Obs! Boken inneholder lite 

klinikk/vurdering av indikasjonsstillinger men mye "teknikk" og basal fysiologi. 
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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  TØMED, Boks 153, 5852 Bergen. Tlf/Fax 55 13 77 23 

6,7,11:  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  

8,17  Hans Örnhagen, Havrestigen 15, 13755 VÄSTERHANINGE, Sverige Fax: 

+46-8-50030111, e-mail: hans.ornhagen@foi.se  

9 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  

10 Coastal Aquatics Publications, 8807 Wildridge Drive, Austin, TX 78759, 

USA 

13, 14 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  

13 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 e-

mail: tos@nui.no 

 

Kurs og etterutdanning 

Forsvarets Sanitet, Medisinsk Avdeling, UVB Dykkerlegens kontor arrangerer følgende kurs 

i dykkemedisin: 

 5 dagers grunnkurs i dykkemedisin for leger (kun leger kan søke på kurset). I tillegg 

til Forsvarets leger er kurset rettet mot leger som skal gjennomføre helseundersøkelse 

av dykkere og ønsker å søke godkjenning fra Fylkesmannen Rogaland for dette. 

Begrenset antall kursplasser. Kurset arrangeres vår og høst (måned varierer) 

 3 dagers kurs i dykkemedisin for ledende dykkepersonell, redningsmenn, 

ambulansearbeidere, sykepleiere og leger som skal ha klinisk ansvar for behandling 

av dykkere og dykkerelaterte skader. Kvalifiserer ikke for helseundersøkelse av 

dykkere, men omfatter grunnleggende klinisk kunnskap knyttet til dykkemedisinske 

skader. Arrangeres typisk en gang i året (vår). 

 1 dags etterutdanningskurs for leger som er godkjente dykkerleger. Nytt kurs i 2014 

og kurset er stadig i støpeskjeen og det er usikkert hvor ofte kontoret vil arrangere 

dem. Foreløpig frekvens er to ganger årlig (vår og høst).  

Detaljer om disse kursene, kursavgift, søknadsskjema osv er tilgjengelig på nettsiden 

www.dykkemedisin.no   
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fag området 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.

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

Dykkefysikk
kapittel 2

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.

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).

2.2.2	 kraft
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.

2.2.3	 Vekt
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.

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

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:

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.

2.2.5	 tetthet
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.
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Dybde Trykk Gass
volum

Gass
tetthet

Havnivå 0 m 1 bar 1 m3 1x
10 m 2 bar 1/2 m3 2x
20 m 3 bar 1/3 m3 3x
30 m 4 bar 1/4 m3 4x
40 m 5 bar 1/5 m3 5x
50 m 6 bar 1/6 m3 6x
90 m 10 bar 1/10 m3 10x

Ferskvann har en tetthet på ca 1000 g/l. Sjø-
vann har en tetthet på ca 1026 g/l. Dette fører 
til at fersk vann 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

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 

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 fjell vann vil være 
lavere enn vann i lavlandet.

Tabell 2.1 Forholdet mellom trykk, 
volum og tetthet av gasser

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 opp driften.

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
Pascal Pa 1N/m2

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

Atmosfære Atm/
ATM

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

Teknisk 
atmosfære

At/
AT

10 m vannsøyle 
= 98,067 Kpa 
= 0,981 B

2.3.2	 Hydrostatisk	trykk
Trykk som oppstår på grunn av vekten av 
vannet kalles hydro statisk 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 på virker dykkeren fra 
alle retninger samtidig og øker med 1 bar pr 
ti meter. vekten av bare ti meter vann søyle er 

med andre ord til nærmet lik 
vekten av hele luft søylen i 
atmos færen. Av dette forstår 
vi at vann trykket øker med 
en atmos fære, eller 1 bar, for 
hver tiende meter vanndyp 

(Figur 2.3).

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

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

Svar:
[7 - 1] × 10 = 60 m

Tabell 2.2 Forskjellige måleenheter for trykk

Figur 2.3 Trykk i forhold til dybde 
og høyde over havnivå
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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 kvikk sølv 
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:

°C = 5/9 × (°F - 32)

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

°F = (9/5) × °C) + 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.

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.

Matematisk blir dette beskrevet med formelen:

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) =  133,4 kg
Dykkerens vekt på land:  132,0 kg
Dykkerens oppdrift = + 1,4 kg

2.7	 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 fysiskogkjemisk
balanse med de nære omgivelser. I snitt er 
luftas viktigste bestanddeler (for tørr luft) i 
volumprosent (Tabell 2.3):

Gasstype Symbol volum%
Oksygen O2 20,945
Nitrogen N2 78,076
Karbondioksid CO2 0,043
Hydrogen H2 0,00005
Ozon O3 0,000007
Nitrogenoksider NO, NO2 0,00005
Helium He 0,0005
Metan CH4 0,0002
Neon Ne 0,0018
Argon Ar 0,9339
Krypton Kr 0,0001
Xenon Xe 0,000008
Sum(tørrluft) 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-
brennings prosess (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 reaksjons treghet.

ved blandingsgassdykking vil det være 
forskjellige typer av inertgasser i bruk, for 
eksempel helium og nitrogen. Små mengder 
hydrogen kan også benyttes. I dykke sammen-
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 puste luften 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 
lunge skader, dersom vi puster inn denne 
gassen over lengre tid (flere timer). Oksygen 
vil neppe gi årsak til trykkfalls syke, 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.

Dersom nitrogenets deltrykk i pustegassen 
overstiger ca. 3,6 bar, vil nitrogenet virke 
tiltagende narkotisk på kroppen (nitrogen-
narkose, dybderus). ved luft som puste gass vil 
dette trykket oppnås ved en dybde på rundt 
35 meter. virkningen opphører så snart nitro-
genets del trykk reduseres under ca 3,6 bar. 
Imidler tid 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 
trykkfalls syke. 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 
puste trang, hode pine, svette, kvelnings for-
nemmelser og panikk. Større mengder CO2 i 
puste gassen kan medføre bevissthetstap uten 
forvarsel. CO2 regnes som biologisk ”aktiv” 
siden den påvirker pH-nivået i blodet. For 
dykkere som bruker lukkede eller halv lukkede 
puste apparater (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 luft inntak (eksos, 
røyk eller forurensning)

 < Genereres i selve kompressoren ved at 
smøre oljen for brennes. Dette kan skje 
dersom kompressoren er dårlig ved like-
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 
oksygen innhold 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-
lednings evne 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 
inn holdet 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 

23



46 Dykkefysikk

det faktiske vann damp innhold og den 
mengden lufta maksimalt kan inne holde 
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 
vann innhold når metningspunktet. Der-
som lufta ikke er mettet med vann damp 
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 trykk fallssyke 
eller forgiftning.

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 
maske glasset 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.

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).

Figur 2.5 Sammenhengen mellom trykk og volum 
illustrert med en nedsenket ballong i vann
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Matematisk kan dette uttrykkes slik:

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

Som arbeidsformel benytter vi heller:

Der:
P1 = trykk før det har skjedd en 
  forandring
V1 = volum før det har skjedd en 
  forandring
P2 = trykk etter at det har skjedd en 
  forandring
V2 = volum etter at det har skjedd en 
  forandring

Eksempel:
En løfteballong har et volum på tre liter. Den 
trekkes ned til 20 meter. Hvilket volum har 
ballongen da?

Svar:
P1 = 1 bar (overflaten)
V1 = 3 liter
P2 = 3 bar (20 m)
V2 = x

v2 =
  

=
 

vi ser at trykket tredobles og volumet reduseres 
til en tredjedel

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?

Svar:
P1 = 3 bar
V1 = 5 liter
P2 = 1 bar
V2 = x

v2 =
 

Lungene kan ikke få et volum på 15 liter, så 
dette vil føre til lungebrist (Figur 2.6).

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.

Figur 2.6 Forholdet mellom trykk og volum illustrert 
ved en dykker som ikke puster ut under oppstigning.
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Svar:
P1 = x
V1 = 6 liter
P2 = 1 bar
V2 = 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 volum forandringen 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.

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 inne bære 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 CO2-
opphopning øke med dybden. vi må derfor 
stille strenge krav til gjennomstrømnings-
kapasitet og pustemotstand på pusteutstyret 
(kran, første trinn 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?

Figur 2.7 Trykket avtar når temperaturen avtar
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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 = Volum på 10 m = 5 l
T1 = 20 °C + 273K = 293K
T2 = 5 °C + 273K = 278K
V2 = 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 = 200 bar
T1 = 10 °C + 273K = 283K
T2 = 40 °C + 273K = 313K
P2 = Ukjent

P2 = 
 

V2 = 
 

V2 = 221 bar

vær oppmerksom på at et flaskesett ikke 
er fleksibelt. Etter hvert som den kinetiske 
energien (bevegelses energi) øker med tempe-
raturen vil molekylene bevege seg raskere. De 
vil treffe veggene i flaske settet oftere og oftere. 
Trykket vil altså øket med temperaturen. 
ved høyt nok trykk kan flaske settet til slutt 
eksplodere. For å unngå dette (for eksempel 
ved en brann) er Sjø forsvarets flaske sett (Inter-
spiro) utstyrt med et sikker hets blikk som øde-
legges ved et bestemt trykk (ca 450 bar) og 
slipper ut luften av flaske settet.

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 
temperatur endringer. 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 
mate matisk uttrykkes slik:

Der:
P = trykk
V = volum
n = antall molekyler
T = temperatur
R = den universelle gass konstant

Denne kalles også for den ideelle gass ligningen 
og kan forenkles slik:
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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= =
 

Det vil si P2 = 193,17 bar

Når vi fyller flaskene, blir de varme. Dette 
skyldes en virkning som kalles adiabatisk 
opp varming. En del av den energi som skal 
til for å kompremere lufta går over til varme, 
og gjør at trykket stiger mer enn det Boyle-
Mariottes lov skulle tilsi for kompremering 
av en gitt luft mengde. Denne varme mengden 
må ledes bort ved at flaskene kjøles. Trykket 
vil da synke i henhold til tilstandsligningen 
oven for. Denne virkningen er viktig å 
være opp merksom 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 
(etter fylle dem) under slike forhold. videre 
må man være oppmerksom på faren ved å 
opp bevare flaske sett med fullt arbeids trykk i 
bagasje rommet på bilen en varm sommer dag.

Det motsatte skjer når man tapper luft 
av flasken. Temperaturen i flasken vil da 
synke inn til varme blir tilført utenfra og 
temperaturen igjen stabiliserer seg. ved hurtig 
tømming av en dykke flaske 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 vinter dag, dersom man ikke tar 
passende for holds regler.

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 opp bevares.
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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 flaske trykket 
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 
kompressibilitets faktoren, 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/gass blandingen.

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 
gass mengde 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 

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 halv eres 
når trykket dobles (følger Boyles/Mariottes 
lov, det vil si kompremering ved kon stant 
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 kom pressibilitetsfaktoren 
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 
flaske settet hvis faktoren hele tiden hadde 
vært lik 1. Dersom en dykker med 300 bars 
flaske sett må en være oppmerksom på at de 

Figur 2.8 Forholdet mellom trykk og volum for luft, 
oksygen og heliox i forhold til en “ideell” gass.
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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 = 1 bar
P2 = 200 bar
V2 = 20 l
V1 = x

v1 = 
 
= 4000 l

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 = 1 bar
P2 = 200 bar + [(75/100) × 100 bar]
V1 = x
V2 = 12 l

v1 =  = 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.

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

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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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:

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.

ved blandingsgassdykking brukes deltrykks- 
(partial trykks-) formelen til å finne ut hvor 
stor volum prosent man ønsker å ha av de for-
skjellige gassene i pustegassblandingen. Dette 
for å ha et gunstig fysiologisk utgangs punkt og/
eller ikke overskride de medisinske grensene 
for de for skjellige gassene. Dette står detaljert 
for klart 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 
puste gassblanding (for eksempel luft), og 
hvordan man eventuelt skal blande gassen 
for å begrense problemene som kan forårsakes 
av en eller flere av delgassene.

Figur 2.9 Daltons lov: Summen av de enkelte gassers deltrykk er lik totaltrykket
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2.10	 HenryS	loV	–	loVen	
om	oppløSeligHet	AV	
gASSer	i	VæSke

Matematisk kan Henrys lov forklares slik:

der:
VG:  Volum av oppløst gass
VL: Volum av væsken
α: Løselighetskoeffisienten (fra tabell)
p1: 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 
trykk reduksjon, 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.

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 brus flaske. 
Det som i dag lig talen om tales 
som kull syre er karbon di oksid 
(CO2). Denne gassen ligger med 
et visst trykk under korken, 
slik at CO2 blir presset ned 
i væsken. Dette med fører 
like vekt mellom an tall mole-
kyler i væsken og i gassen 
over væsken. Når man så 
åpner brus flasken, redu seres 
trykket over væsken, og gass 
vil strømme ut fra væsken. 
Gassen fri gjøres som bobler 
(Figur 2.10).

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 like vekt er nådd. Gass kan løses i 
vann og fett i kroppen siden dette utgjør en 
stor del av kropps massen. Jo dypere man går, 
desto høyere blir trykket på gassen som pustes 
inn. Der med 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 
for skjeller 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.

Figur 2.10 Frigjøring av gass i væske 
illustrert med en brusflaske
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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 opp stigning 
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

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
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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:

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: Flasketrykk før dykket (bar)
P2: Flasketrykket etter dykket (bar)
V: Flaskevolum (l)
t: Dykketid (min)
PTot: 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 

du kommer til overflaten har du 50 bar igjen 
på flaskesettet ditt. Regn ut luftforbruket ditt.

Svar:
P1: 280 bar
P2: 50 bar
V: 12 l, t = 35 min + 2 min  
 (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 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: Flasketrykk før dykket (bar)
PR: Reserveluft (bar)*

V: Flaskevolum (l)
LF: Luftforbruk (l/min)
PTot: Totaltrykk på snittdybde (bar)

* Reserveluft: Det trykket reserveluftmekanismen
holdertilbake(vanligvisca40barpå326-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: 300 bar
P2: 40 bar
V: 12 l
PTot: 4 bar 
LF: 25 l/min
t: 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 

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 glass flaten. 
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. 

Figur 2.12 Lysbrytning mellom lys og vann
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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
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 åttende del 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.

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.
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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 rød fargen. videre nedover vil alt 
vi ser virke blått, for deretter å gå over i grønt. 
Til strekkelig 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 
foto grafere, 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 Middel havet 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 til svarer 1235 km/t. I vann er lyd hastig-
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 av stander 
under vann. De høye frekvensene svekkes 
imidlertid mye raskere, slik at den hvinende 
lyden fra en båt med påhengs motor 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 hørsels system (ørene og 
hørsels apparatet) er laget for å oppfatte lyd på 
land. Som følge av ørets fasong og plassering 
på hodet vil de to ørene normalt opp fatte litt 
forskjellig lyd bilder, 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 opp fatter 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 blod legemer 
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 inne bærer 
at mange biokjemiske systemer aktiveres, og 
for årsaker responser som utvidelse av blod-
årer, økt hjertefrekvens og til kalling av hvite 
blod legemer. For målet med den inflamma-
toriske reaksjonen er å bryte ned og isolere 
det kroppen opp fatter som et fremmed legeme. 
Slike reaksjoner ut løses også når det dannes 
gass bobler i kroppen. Du kan lese mer om 
dette i avsnittet om trykkfalls syke.

3.1.12	reproduksjonssystemet
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 

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

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 mor kaken via navle strengen), 
og mangler dermed et ”boble filter”. Blodet 
passerer i stedet mellom de to forkamrene via 
en åpning (foramen ovale) som lukkes helt 
eller delvis etter fødselen. Siden gass bobler 
ikke unn slipper via lungene kan dette gjøre 
fosteret mer utsatt for trykkfallssyke.

3.2	 dykkeSkAder
3.2.1	 innledning
Den egentlige årsaken til de medisinske 
problemer og skader man står oven for ved 
dykking ligger i menneske kroppens opp-
bygging og funksjon, samt en del natur lover 
som beskriver hvordan gass og væske opp fører 
seg under ulike forhold. Dette tilsier at man 
for å forstå dykke medisin bør ha kjennskap til 
både menneskets basale anatomi, fysiologi og 
grunn leggende kjennskap til fysikkens gass-
lover.

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 omgivelses trykket. Trykk-
skadene oppstår på vev som inne holder 
luft fylte hulrom. Eksempler på slike vev er 
bihuler, lunger og ører. Forutsetning for at 
skade skal oppstå, er at trykket i det luft fylte 
hul rommet 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 luft fylte hul rommet blir lavere 
enn om givelses trykket. Det oppstår altså 
når man svømmer ned. Kompresjons baro-
traumene kalles ofte ”skvis”, men dette ordet 
kan lett bli mis forstått. vær sikker på at både 
du og mot takeren forstår hva du mener med 
ut trykket 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

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 nød oppstigning 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

Lungesprengning kan medføre livsvarig 
dykke forbud.

Pulmonalt (lunge-) barotraume
Cerebralluftemboli(luftboblerihjernensblod-
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 

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).

Figur 3.20 Øvelse i fri oppstigning fra ubåt

Figur 3.21 Alveolebrist
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Lufbobler vil bli ført til venstre hjertehalvdel 
og deretter pumpet ut med arterie blodet. I 
hvile vil ca 15% av blodet gå til hjernen, 
dessuten er hals arteriene de første store 
blod årene som avgår fra hoved pulsåren. 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 luft emboli. Det er da mer 
sann synlig at han har fått trykkfalls syke. I 
praksis gjør likevel dette ingen forskjell for 
første hjelp 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 
nummen het i den ene siden av kroppen 
(halv sidig lammelse). Det er likevel sjelden 
at symptomene er så dramatiske. vanligvis er 
det langt mer beskjedne symptomer (som litt 
hode pine, litt balanseproblemer).

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

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 pleura spalten. Pleura-
spalten er en væskefylt spalte hvor det under 
inn ånding er et under trykk på ca 0,008 bar 
(8 cm vannsøyle). Hvis det er perforasjon til 
lunge spalten, enten gjennom brystvegg eller 
gjennom lungene, vil luft suges inn i spalten 
og lungen vil etter hvert falle sammen; derav 
navnet lunge kollaps (Figur 3.22).

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 
ventilasjons behovet i hvile. Det er bare hvis det 
oppstår en trykk pneumo thorax at situasjonen 
er kritisk.

Trykkpneumothorax
En sjelden gang kan det oppstå en ventil-
virkning. Skaden er slik at luft bare kommer 
inn i pleura spalten under inn åndings fasen 
(når lunge spalten har et relativt under trykk), 
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 over trykket i brysthulen kan avlastes 
ved inn setting av en grov kanyle. videre 
behandling vil være lik behandlingen for 

”vanlig” pneumothorax.

Symptomer
 < Sting i brystet
 < Pustevansker
 < Hoste

Funn
 < Litt cyanose (blå farge) i hud, spesielt lepper 
og fingre, skyldes O2-mangel i blodet)

 < Nedsatt pustelyd når man legger øret inntil 
bryst kassen over den skadede lungen. 
Sammen lign 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

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

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 
kompli ka sjoner og vanskelig gjøre korrekt 
diagnose. ved rekompresjon vil gass volumet 
i bryst hulen kompremeres, og symptom-
bildet bedres. Under dekompresjonen (opp-
stig ningen) kan gass volumet ekspandere 
(hvis den opp rinnelige skaden har lukket 
seg), ev. kan ny gass mengde til ført under 
rekompresjon/”bunntid” ekspandere og 
skape en akutt livs truende situasjon. Dette 
er en teoretisk mulighet som er fryktet, men 
som i praksis inn treffer sjelden. Det er derfor 
mye større sann synlighet for å gjøre feil ved 
ikke å rekompremere en dykker med mulig 
trykk falls syke eller cerebral luft emboli enn å 
unnlate å kompremere en pasient som også har 
pneumo thorax. Dersom det opp står problem 
under dekompresjonen på grunn av pneumo-
thorax, kan lege sluses inn og sette inn en 
avlastende kanyle eller et dren gjennom bryst-
hulen.

Mediastinaltemfysem(luftbakbrystbenet)
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).

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 
under søkelse, diagnosen bekreftes ved 
røntgen under søkelse av lungene

Førstehjelp og endelig behandling
Behandling som for pneumothorax (se over). 
Endelig behandling (på sykehus) vil være 
observasjon mens pasienten puster oksygen.

Subkutantemfysem(luftiunderhudsvev)
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)

 <“Knitring” når man gnir huden fram og 
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 ”lunge-
skvis” 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 lunge kapasitet 
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 underhudsvevFigur 3.24 Luft bak brystbenet
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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 bryst kassen og i lungenes blodårer). Inn-
strømning av blod fra armer, ben og under-
kropp til brystkassen vil altså begrense 
volum reduksjonen av lungene. Likevel, blir 
lungene presset sammen lenge nok på denne 
måten vil den store blod ansamlingen 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.

2. Blodansamling (stuvning) i brystkassen. 
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 
ned kjøling. 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 ”nese kateter” (en tynn slange som 
fører oksygen inn i nesen) hvis tilgjengelig. 
Lunge ødem krever hurtig kvalifisert 
behandling.

Eksemplerpåkompresjonsbarotraumeavlunge/
lungeødemhosulikedykkekategorier.
Snorkelsvømming

En snorkelsvømmer kan få problemer ved bruk 
av for lang snorkel i form av lunge ødem (høy 
inn åndings motstand). Brystmuskulaturen 
greier maksimalt å opparbeide et under trykk 
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  kontroll- 
og klargjøringsrutinene gjennom føres etter 
klargjøringsskjemaet. Sørg for at flow verdien 
er innen for grenseverdiene, og at overtrykks-
ventilen ikke åpner på for lavt trykk. Bypass 
brukes under nedstigning for å mot virke 
trykk økningen og sammenpressing av puste-
sekken.

Føler du som dykker at du må bruke suge kraft 
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 
bunn tau ev. at terrenget er slik at man kan gå 
kontrollert til overflaten.

Ørets barotraumer
Ref. ørets anatomi.

Kompresjonsbarotraumeavytreøregang(ytre
øregangsskvis)
Pakket øreveoks, ørepropper eller drakt hette 
som klistres helt inn til øret kan tette øre-
gangen helt (Figur 3.26).

ved neddykking øker vanntrykket, og trykket 
i mellom øret øker ved at dette trykk utlignes 
gjennom øretrompeten. Dersom ytre øre gang 
er tett, vil trykket forbli uendret. Under ned-
stigning blir øre gangs trykket der med stadig 
lavere i forhold til mellom øret. Tromme-
hinnen buler utover (mot øre gangen), det 
kan oppstå blødninger og tromme hinnen kan 
briste. Blod årene i øregangs huden vil briste og 
det oppstår under huds blødninger. Øre gangs-
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-
gangs huden 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-
øre skvis, 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 øre trompeten åpnes. Smertestillende 
(resept frie eller sterkere reseptbelagte typer) 
ved sterke smerter. 

Restriksjoner
Bestemmes av lege. ved mildere former (lett 
irritasjon av trommehinnen) kan dykking 
gjen opptas så snart man kan utligne tilfreds-
stillende. ved hull på trommehinnen gis det 
vanligvis dykkeforbud til hullet er grodd, 
tromme hinnens bevegelighet er normal og 
dykkeren kan utligne. varigheten av et dykke-
for bud etter tromme hinne perforasjon vil 
variere betydelig både fra person til person 
og fra lege til lege. tre–seks ukers dykke forbud 
er et veiledende variasjonsområde.

Dekompresjonsbarotraume av mellomøre
(”reversedear”)
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 
over trykket 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 
svimmel het) under oppstigning er ikke sjelden.

Trommehinnesprengning under oppstigning 
er sjelden.

Kompresjonsbarotraumeavindreøre(indre
ørefistel)
ved neddykking øker trykket i ytre øregang. 
Dersom øretrompeten er tett, vil trykket i 
mellomøret holde seg tilnærmet lik over flate-
trykket. Trommehinnen og høre benskjeden 
blir presset innover, slik at stig bøyle platen, 
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 

Figur 3.28 ”Reversed ear” ved tett øregang. 
Trommehinnen presses utover.
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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 
mellom  øret 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 
inns ettende svimmelhet. Lignende symptomer 
kan også oppstå etter dykk, men da for årsaket 
av trykk falls syke. Det er derfor viktig å få 
beskrevet symptom utviklingen 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 

Figur 3.29 Indre øre fistel

50



116 Dykkemedisin

senskader (spesielt ved svimmelhet) gis livs-
varig dykkeforbud.

MERK
Trykkskade på det indre øret og mellomøret 
kan foreligge samtidig.

Andreårsakertiløreskade
ved dykking uten bruk av hette kan trykk-
bølger i vannet, eksempelvis fra en med-
dykkers svømmefot, sprenge tromme hinnen.

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.

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 
tek nikker er svelging, gjesping, frem- og 
sideveis forskyving av kjeven. Slike passive 
teknikker ”strekker ut” svelg åpningen av 
øre trompeten. 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.

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 nese dråper kan medføre øket tetthet, da 

nese dråpene etter en tids sammen hengende 
bruk virker lokal irriterende og fører til øket 
slim hinne hevelse. Skal slim hinne av svellende 
nese dråper ha til strekkelig effekt, bør de 
taes en halv times tid før dykket starter. Det 
finnes også alternative, men resept pliktige, 
medikamenter i tablett form (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 øre gangene. 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.

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
Bihulekompresjonsbarotraume(bihuleskvis)
Ref. bihulenes anatomi.

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. 
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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 bi hulenes 
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 ned stigning 
eller oppstigning. Symptomer og funn er 
identiske med bihule kompresjons barotraume 
av andre grunner (slim hinne hevelse), men 
personer med slike polypper er oftest også 
plaget utenom dykking.

Omvendtblokkering(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

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 bihule skvis. Langt den hyppigste årsak til 
blod i maska er imidlertid vanlig nese blødning 
fra over flatiske årer på midt skille veggen 
foran i nesen. Førstehjelp ved slik ”vanlig 
nese blødning” er å klemme sammen nesens 
ytterste myke del i 5–15 min. 

Figur 3.30 Bihuleskvis under nedstigning, 
etterfulgt av oppstigning
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Andre barotraumer
Kompresjonsbarotraume(tannskvis)ogdekom-
presjonsbarotraumeavtann
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).

Kompresjonsbarotraumeavmaske(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 

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.

Risiko for maskeskvis er større ved bruk av 
dykke briller – uten lufting til nese. Mens det 
omgivende vann trykket vil øke med dybden, 
vil trykket i brillene være tilnærmet lik over-
flate trykket. 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.

Dekompresjonsbarotraumeavtarm
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 
tarm gassen utvide seg under dekompresjon. 

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

Figur 3.33 LyskebrokkFigur 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.

Kompresjonsbarotraumeavdrakt(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 inne holde 
luft med lavere trykk enn omgivelses trykket. 
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).

Kompresjonsbarotraumeavhjelm(hjelmskvis)
Dykkehjelmer er utstyrt med en tilbake slags-
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.

Utposningistrupen
For deg som har lyst til å lese om de eksotiske 
sjeldenhetene: Dersom det foreligger ut-
posninger av slim hinnen mellom de virkelige 
og falske stemme båndene, kan det oppstå 
ventil mekanismer som hindrer fritt utløp 
for ekspanderende gass når det om givende 
trykk avtar. Dermed vil utposningen vokse, 

irritere strupe hodet slik at hoste refleks utløses 
og føre til reflektorisk strupekrampe, eller rent 
mekanisk lukke strupen. Lunge sprengning 
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 fransk mennene 
benyttet store kasser som ble senket ned over 
arbeids plassen 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 
vann trykket rundt oss (dekom presjon). Da 
kan den motsatte prosessen skje: Gass som har 
vært oppløst i blod og vev svæsker vil danne 
gass bobler (”gå ut av løsning”) (Figur 3.35).

Tidligere trodde man at bobledannelse var et 
”alt eller intet”-fenomen. Fikk man gass bobler, 
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 
gass bobler” føres med vene blodet tilbake 
til hjertet. Dette er gassbobler som har vært 
dannet ute i vevet. Fordi vi har et effektivt 
lunge filter vil vanligvis ikke slike ”stille gass-
bobler” forårsake plager. Gassboblene vil bli 
fanget i de tynne kapillærene (hår rørs årene) 
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i lungene for deretter å bli luftet ut gjennom 
lungene. Ettersom man kan ha ”stille bobler” 
uten å få trykk falls syke, 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 trykk falls syke. Det er absolutt 
ikke alle symptomer som kan forklares med 
den mekaniske ødeleggelsen en voksende 
gass boble forårsaker. I dag vet vi at det er 
kroppens reaksjon på gassboblene, vel så mye 
som gass boblene i seg selv, som forårsaker 
symptomer. ved trykk falls syke har dykkeren 
ofte væske underskudd, som forverrer blod-
sirkulasjon i de minste årene hvor stoff skiftet 
og gass utvekslingen skjer. Blod plater (de som 
bidrar til å stoppe blødninger) og hvite blod-
legemer (de som dreper bakterier og andre 
mikro organismer) blir ”aktivert” av gassbobler. 

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

Symptomutvikling
Symptomene i forbindelse med trykkfalls syke 
kommer vanligvis kort tid etter avsluttet dykk. 
ved nevrologisk trykk falls syke 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 trykk falls syke 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 trykk falls-
syke man utvikler. Det er likevel spekulert i 
at en dykke profil med mange opp- og ned-
stigninger (jo-jo) disponerer for nevrologisk 
trykkfallssyke. En mulig forklaring på dette er 
at gass bobler som fester seg i lungekapillærene 
blir kompremert når man svømmer ned igjen 
slik at de unn slipper lunge filteret og føres med 
arterie blodet til hjerne og rygg marg. ved svært 
stor gass belastning (dype og/eller lange dykk) 
øker risikoen for alvorlig nevro logisk trykk-
falls syke og chokes, hvis ikke dekompresjonen 
gjennom føres korrekt. Det viktigste er trolig 
å være klar over at selv en marginal over-
skridelse av tabellene kan medføre alvorlig 
nevro logisk trykkfallssyke.

Tidligere ble det rapportert flest tilfeller av 
”mild” trykkfallssyke (type I, det vil si trykk-

Figur 3.34 Nitrogen fester seg i cellevevet

Figur 3.35 Nitrogen i vevet vokser til bobler
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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 
nerve systemet.

Senskader etter trykkfallssyke er godt doku-
mentert. Senskader på nerve systemet (hjerne 
og ryggmarg) er vanligst. Gjennom  gått trykk-
falls syke ser også ut til å øke risikoen for bein-
infarkt. Du kan lese mer om dette senere.

Risikofaktorer
Risikoen for å få alvorlig trykkfalls syke er i 
praksis svært liten hvis man dykker ”innen for 
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
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 
inn delingen er kunstig – sykdoms messig 
er det ikke noe klart skille mellom disse to 
typene, og den behandlings messige 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 

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 
trykk falls syke. Opprinnelig ble behandlingen 
av ikke alvorlig trykkfallssyke gjort enklere, 
og dykke forbud før dykking ble tillatt igjen 
var kortere. I dag er skillet mye mer utvisket. 
Det er også sannsynlig at en del nevro logisk 
trykk falls syke feil aktig ble kategorisert som 
ikke alvorlig trykk falls syke. I ikke alvorlig 
trykk falls syke fant man symptomer i hud, 
lymfe kar, lymfeknuter og ledd.

Trykkfallssykeihud(”skinbends”)
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).

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.

Trykkfallssykeilymfesystemet(”lymfebends”)
Gassboblene sitter i lymfekar (Figur 3.37). 
Fra anatomien husker man at lymfekar er de 
årene som tar med seg overskudd av vevs-

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

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”,”painonlybends”)
Gassbobler har satt seg fast i tilknytning til 
ledd, sener og muskulatur (Figur 3.38). Denne 
formen for trykk falls syke kjenner vi svært 
lite til når det gjelder selve stedet hvor gass-
boblene sitter. Man vet i dag at gass boblene 
ikke sitter inne i selve leddhulen. Man kan 

nemlig injisere store luft mengder i ledd hulen 
uten at det i seg selv forårsaker smerte. Den 
mest sannsynlige lokaliseringen er trolig 
nerve ender 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 belastnings smerter)

Figur 3.37 Lymfebends Figur 3.38 Leddbends
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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 
trykkfalls syke. I denne kategorien fant man 
symptomer på skade i hjernen, ryggmargen, 
vesti bular apparatet, hjertet og lunger.

Trykkfallssykeihjerne(”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 nummen hets-
følelse i noen deler av kroppen

Funn
 < Nedsatt bevissthet (tretthet, sløvhet, be-
visst løshet)

 < 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

Indreøretrykkfallssyke(”vestibularbends”)
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

Figur 3.40 Cerebralbends
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 < Nedsatt hørsel
 < Kvalme

Funn
 < Neddsatt balanseevne
 < Nystagmus (ufrivillige, rykkvise øye-
bevegelser med en rask og en langsom fase 
øye bevegelser)

 < Nedsatt hørselsevne

Trykkfallssykeiryggmarg(”spinalbends”)
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 vene blodet 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 

i hud
 < Nedsatt kraft i bein eller armer

Chokes
Chokes er en ekstremt sjelden form for trykk-
falls syke. Chokes er trykkfallssyke i lunger 
og hjerte (Figur 3.42). Det oppstår når store 
mengder gassbobler føres med veneblodet 

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

“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, 

Figur 3.41 Spinalbends

Figur 3.42 TFS i hjertet: “Chokes”
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patentforamenovale (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 trykkfalls syke. 
Årsaken til dette er de gass boblene som dannes 
på vene siden i forbindelse med dekompresjon 
(venøse gass embolier). vanligvis vil de venøse 
gass emboliene bli filtrert i de tynne kapillærene 
i lunge sirkulasjonen. Hvis man har PFO, kan 
gasse mboliene passere direkte til venstre side 
av hjertet og ledes derfra i hoved puls åren ut i 
kroppen. Gass embolier som fanges i hjerne-
sirkulasjonen kan gi hjerneskade lik den 
man ser ved vanlig trykk falls syke. Risikoen 
for trykk falls syke øker ca to ganger hvis man 
har PFO. Risikoen for nevrologisk trykk falls-
syke er ca 2,5 ganger større. Fordi risikoen for 
å få trykk falls syke er liten hvis man dykker i 
samsvar med dykke tabellene, 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.

Hurtigtest ved trykkfallssyke 
og lungebrist
Rask evaluering av nervesystemets funksjoner 
er viktig ved mistanke om trykk fallssyke og 
lungesprengning.

Denne liste er ment som et hjelpemiddel og 
bør sees i sammenheng med ”symptomlisten”.

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 
nerve system 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 
hver andre 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.

Figur 3.43 PFO – “Hull i hjertet”
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diAgnoStiSering	AV	trykkFAll	og	lUngeBriSt

TRYKKFALLSSYKE LUNGEBRIST

SYMPTOMER OG FUNN

H
ud

Ledd

C
erebral

vestibular

Spinal

“C
hoke”

C
erebral luftem

boli

Pneum
othorax

M
ediastinalt/

Subkutant em
fysem

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  = 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 del trykket 
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 mindre tall vil 
hevde denne opp fatningen. 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 til feller 
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. 
Luft tabeller inne bærer, som navnet sier, 
behandling hvor pasienten puster trykk luft. 
Behandlingen må skje dypere, tar lengre tid 
og er mindre effektiv. I SUP 12 står det fortsatt 
en luft tabell for bruk i de tilfeller vanlige 
behandlings tabeller ikke kan brukes. 

Restriksjoner etter behandling 
av trykkfallssyke
Fastsettes av lege. vanlige tommelfingerregler 
er en–tre ukers dykkeforbud etter enkel, 
ukomplisert trykk falls syke i ledd, muskulatur 
og hud. Typisk tre måneders dykke forbud 
(eller lenger) ved nevrologisk trykk falls syke.

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

 < Oslo

I tillegg finnes det en rekke private og 
flytt bare 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 dykke medisinsk 
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 
sirkulasjons svikt (leie) hvis mistanke om 
sjokk utvikling

 < Hindre varmetap. Helst skifte til tørre klær 
innenhus

 < 100% oksygen på maske (ref. første hjelps-
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 absoluttforbeholdt 
medisinsk kompetent personell ved be-
handling av akutt nevrologisk trykk falls syke 
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 oksygen innholdet 
(partial trykket) i puste luften kan for årsake 
trykk falls syke 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 oksygen kolber om 
bord). I alvorlige tilfeller kan det bli nødvendig 
å redusere flygehøyden, øke kabin trykket eller 
i verste fall omdirigere flyet til nærmeste fly-
plass.

MERK
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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 
om givelses trykket er 1 bar, pO2 0,21 bar, pN2 
0,78 bar og med 0,01 bar andre gasser. vi har 

omtalt konsekvensene av å endre omgivelses-
trykket (barotraumer, trykk falls syke). I dette 
avsnittet skal vi omtale konse kvensene av 
å manipulere partial trykket av de enkelte 
gassene utenfor normal atmosfærens sammen-
setning.

Gasser dykkere vil måtte være spesielt opp-
merksom på er:

 < Nitrogen – N2
 < Oksygen – O2
 < Karbondioksid – CO2
 < Karbonmonoksid – CO

Figur 3.44 Nitrogenforgiftning svekker vurderings- og reaksjonsevne
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Nitrogenforgiftning
Også kalt “dybderus” eller 

“nitrogennarkose”.

Den narkotiske effekten 
av nitrogenet er kanskje i 
praksis den farligste gass-
for giftningen ved vanlig 

apparatdykking. Alle gasser har et ”narkotisk 
potensial”. Det innebærer at alle gasser har 
evnen til å påvirke nervenes lednings evne 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 
over flate trykk (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 del trykk. 
Narkotisk potensiale (mest narkotisk først): 
Xe>Kr>Ar>N2>H2>Ne>He.

Dybderusen kan merkes hvis man puster 
trykk luft 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 (LSD-
lignende) hvis man puster trykk luft på ca 
13 bar (120 meter). Det er vist både praktisk 
og viten skapelig at man kan akklimatisere 
seg til dybde rus; ved å dykke gradvis dypere/
gjentatte ganger dypt, svekkes dybde rusen 
ved de påfølgende dykkene. Det er imidler-
tid vanskelig å vurdere graden av reell 
akklimatisering og hva som kan skyldes 
trenings effekt på test batteriene (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 fare signalene 
i tide. Det er derfor ekstra viktig å skjerpe 
konsentrasjonen ved dypere dykking der 
dybde rus 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 inne holder 
> 0,21 bar oksygen. Cellenes for brenning er 
avhengig av O2. vi er tilpasset for å leve i et 
miljø med pO2 ~ 0,2 bar. Oksygen del trykk kan 
variere mellom 0,16 og 0,5 bar uten at skade 
vil oppstå, eller at man merker plag somme 
symptomer. Høyere oksygen(del-)trykk enn 
0,5 kan forårsake skader i en rekke organer, 
men de viktigste er lungene og nerve systemet. 
I dag tror man at hyperoksi er forårsaket av 
oksygen radikaler og andre reaktive oksygen-
forbindelser. Oksygen radikaler er ustabile 
oksygen forbindelser 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 anti oksydantene 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 
oksygen skader (oksygenforgiftning) er derfor 
avhengig av hvor høyt deltrykk av oksygen 
man har i puste gassen og hvor lenge man 
puster oksygen rik 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 trykk falls-
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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

Akuttoksygenforgiftning
Akutt oksygenforgiftning er en skade på nerve-
systemet. Oksygen radikaler kan forandre 
fett stoffene som finnes i membranene i 
nerve cellene. 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 (transmittor substanser) 
i hjernen når man puster en hyper oksisk 
puste gass. Slutt resultatet er uansett at det skjer 

”kraftige” elektriske ut ladninger over deler av 
hjernen som fører til kramper og bevisst hets-
tap.

vanligvis oppstår oksygenkramper mens 
man puster en hyperoksisk gass blanding. 
Eksempler på slike situasjoner er bruk av 
oksygen som pustegass ved dekompresjon i sjø 
eller ved overflate dekompresjon. vanligst er 
likevel oksygen kramper forårsaket av oksygen-
pusting i trykkammer, altså behandling for 
trykk falls syke 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 virkelig heten enda vanskeligere. 
Hvor mye oksygen vi tåler varierer ikke bare 
fra person til person, men også fra dag til dag 
for samme person. Alkohol påvirkning, kulde, 
varme, CO2-narkose (se under), arbeid, feber 
og medikamenter er eksempler på forhold som 
vi vet senker krampe terskelen.

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 
blandings gassapparater. ved bruk av slike 
apparater er det egne oksygengrenser for hvert 
apparat som gjelder. ved bruk av hel-lukkede 
oksygen apparater 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

68



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 
puste utstyr (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. 

Kroniskoksygenforgiftning
Lungeskade (Lorrain-Smith-effekten) kan 
opp stå hvis man puster oksygen med høyere 
del trykk enn 0,5 bar over lengre tid. Det er 
de tynne dekkcellene i lungeveggen og lunge-
kapillærene som blir skadet. Alveole veggene 
kan bli fortykket, og de minste luftveiene 
blir innsnevret slik at det blir en reduksjon 
i lunge kapasiteten, utåndings hastigheten 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 
lunge kapasitet er varig. Tallmessig er nok 
reduksjonen i lunge kapasitet liten, og enda 
mindre er de subjektive plagene som dykkere 

 < 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 krampes tillende 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 puste gass 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 oksygen mangel 
under ”respirasjons stansen” under slike anfall. 
Kroppen har store oksygenlagre nettopp fordi 
puste gassen har vært så oksygenrik.
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opp lever ved moderat hyper oksi. Det er 
imidler tid økende interesse omkring hvilke 
plager dykkeren vil merke i høyere alder, 
altså i den tiden hvor vi får bruk for lungenes 

”reserve kapasitet”.

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

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 
viten skapelig 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 sammen heng 
mellom tid og UPTD, men sammen hengen 
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. 

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.

UPTD-begrepet har begrenset praktisk 
anvendelse. Det er først og fremst ved store 
anleggs arbeider med bruk av overflate-
dekompresjon eller nitrox som puste gass at 
det anvendes. I sports dykker sammen heng 
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 dekompresjons programmer.

Karbondioksidforgiftning
Også kalt kulldioksid for-
giftning eller CO2-narkose. 
CO2 produseres som et av-
falls produkt i for bindelse 
med cellenes stoff skifte. 
CO2 transporteres med 

blodet til lungene hvor det skilles ut. CO2-
narkose 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 
utåndings motstand. Hardt arbeid (øket CO2-
produksjon) og tung pustegass (økende dybde) 
vil forverre problemet.

Symptomer
Det viktigste symptomet ved CO2-forgiftning 
er ånde nød (tungpustethet, kvelnings for-
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 CO2- 
økning 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 

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.

AndreeffekteravCO2(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. 

Utviderblodårer
Der det er mye CO2, vil det bli større blod-
gjennom strømning. Dette er ugunstig i 
bunn fasen 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 
blod årer i hjernen vil for øvrig gi hodepine.

Stimulereråndedrettet
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-inn holdet i 
blodet til CO2-mengden blir så høy at den 
faktisk bedøver puste senteret i rygg margen. 
Hvis puste gassen inneholder mer enn ca 
0,15 bar med CO2, vil dette skje. Når puste-
senteret blir bedøvet, gir det færre impulser 
til ånde dretts muskulaturen, 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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Karbondioksidunderskuddikroppen
Følgene av for lite CO2 i kroppen er omtalt 
under emnet hyperventilering i anatomi/
fysiologi delen.

Karbonmonoksid forgiftning
Også kjent som kullos for-
giftning eller CO-for gift-
ning. Karbon mon oksid 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 
for urensning. Teknisk feil på kompressoren 
kan dessuten føre til ufullstendig for brenning 
slik at CO kan komme inn i puste luften. Ren 
CO-for giftning er en sjelden het. Den fore-
kommer (heldigvis) vanligvis sammen med 
andre forbrennings gasser (røyk). Etter som 
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 blod fargestoffet hemoglobin (Figur 3.46). 
Hemo globin 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 

affinitet til hemoglobin i de røde blod-
legemene enn O2. Tobakksrøyk inne holder 
små mengder CO. Storrøykere kan ha ca 10% 
av hemo globinet (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 

Figur 3.45 Karbonmonoksid fra for eksempel eksos er livsfarlig i pusteluften

Figur 3.46 CO binder seg til hemoglobinet i 
blodet og fortrenger O2, slik at en kveles.
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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 
for urenser puste luften 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 
bevisst løshet 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 
mis tanke om CO-forgiftning må man kon-
takte lege og diskutere diagnose og ev. behov 
for transport. Gi 100% oksygen på maske i 
vente tiden.

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) 

vil CO-mengden halveres i løpet av 1t 20 min. 
Oksygen på maske er altså i seg selv en effektiv 
behandling. ved alvorlige røyk forgiftninger 
(bevissthets tap, store mengder CO i blodet) 
må pasienten behandles i trykkammer. ved 
å puste oksygen i trykkammer med 3 bar 
(tilsvarende 20 meter) kammer trykk vil 
mengden CO halveres i løpet av ca 20 min. 
Den andre fordelen ved å ta pasienten i 
trykkammer, er at oksygen mengden som løses 
(fysisk) i blodet (ca 6 ml oksygen/100 ml blod) 
er til strekkelig til å forsyne cellene selv om alt 
hemo globinet er bundet til CO.

Oppsummering gassforgiftninger
Det kan være vanskelig å vurdere gass for-
giftninger på dykkestedet. ved mistanke om 
gass forgiftning, uansett type, bør man derfor 
avbryte dykket og foreta en kontrollert opp-
stigning. Årsaken til angst, kvelnings følelse, 
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 gass for-
giftning hvis en dykker kommer bevisstløs 
til overflaten. Symptomene vil forsvinne eller 
bli vesentlig svakere ved de fleste tilfeller av 
gass for giftninger når dykkeren kommer til 
over flaten. Bevisste dykkere vil forklare at 
symptomene oppstod under bunn fasen 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 hel ium vil bli omtalt i dette kapittelet. I 
tillegg skal vi kort nevne argon som brukes av 

”tekniske dykkere” som isolerende drakt gass. 
Argon har ca 30% lavere varme lednings evne 
enn luft og blir av den grunn fore trukket som 
drakt gass av dykkere som må dykke dype og/
eller lang varige dykk. Brukt som drakt gass er 
ikke dette et problem (annet enn at effekten av 
dette er om diskutert). Imidler tid kan det opp-
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stå fare for gass forgiftning (oksygen mangel) 
hvis det skjer om veksling av gass flasker. De 
som kjøper Argon som sveise gass (dekk gass) 
kan bli plaget av svie/irritasjon i huden fordi 
sveise gass inne holder 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 
respirasjons fysiologisk ideell til å bruke som 
inert gass. Den er dessuten rimelig og lett 
til gjengelig. Den har vært forsøkt benyttet i 
blandinger med O2 som pustegass, men faren 
for dannelse av knall gass 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 dykke simulator i Marseille 
1994. 

Helium(He)
På grunn av sin lave molekylvekt, tetthet (ca 
seks ganger lettere enn nitrogen) og meget 
beskjedne narkotiske effekt i for hold til de 
andre gassene, er den særlig anvend bar 
ved dyp  dykking. Man unn går dybderus-
problematikken (fire ganger mindre narkotisk 
enn nitrogen) og den store puste mot standen. 
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. Tale forvrengningen øker 
med økende dybde. Det er laget elektroniske 
stemme filtre 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 kontinental sokkelen, 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 organ systemer 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 hjerte vekt 
og hjerte muskel tykkelse i et materiale fra for-
ulykkede yrkes dykkere sammen lignet 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, 
vekt bærende rørknoklene. Øvre del av over-
arms benet, 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 kalk fattig, 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 

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 nerve systemet. Inter-
nasjonalt er det imidlertid en meget ”hissig” 
debatt om omfang av skader og kon sekvenser 
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 sports dykkere har flere 
forandringer påvist ved magnet-tomografi 
av hjernen enn jevnaldrende ikke-dykkere. 
Totalt sett er det altså gode holde punkter for at 
selv ”ukomplisert” dykking kan skade nerve-
systemet. I de fleste tilfeller vil slike ”skader” 
være små og uten praktisk betydning for 
dykkerens livs kvalitet. 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 
reserve kapasiteten”. Det som imidlertid alle 
er enige om, er at trykkfalls syke kan for-
årsake varige skader på nerve systemet som 
kan redusere livs kvaliteten (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) inn treffer 
grad vis, 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 puste gass), 
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 opp løsningen lut. Dersom 
dykkeren har hodet horisontalt eller nedover, 
kan denne blandingen komme gjennom inn-

åndings slangen og irritere eller skade ånde-
dretts systemet.

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 opp løsningen. 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 opp stigning 
til over flaten 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 
frukt saft 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 

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 luft temperaturen er 
ca 28 °C. I vann må vann temperaturen 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 blod årer i de ytre hud-
lag. Motsatt vil disse blodårene bli stengt av 
hvis kropps temperaturen 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 
hudt emperaturen blir lavere enn ca 10–12 °C, 
opplever vi det ikke lenger som bare kulde, 
men som smerte. Hvis hud temperaturen 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 kropps temperaturen 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 under huds-
fettet, fysisk aktivitet, sykdom, medikament-
bruk osv. Hvis man tar utgangs punkt i en 
naken person som oppholder seg i sjø vann 
med vann temperatur ned mot 15–20 °C, vil 
ved kommende kunne få problemer med å 
holde varmen etter ca 1½–2½ time. Kommer 
temp eraturen på vannet mot kroppen ned 
mot 10–15 °C, er det trolig at han/hun vil bli 
stiv frossen 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 fysio logiske 
responser. Først kommer en ukontrollert 
økning av åndedrettet, som kan for år sake 
drukning hvis det skjer under vann. Blod trykk, 
puls og hjertets pumpe volum (minutt volum) 
vil øke. Dette er en kraftig belastning på hjertet 
og kan med føre hjerte rytme forstyrrelser hos 
disponerte personer. Ned senkningen i vann vil 
gjøre at nyrene produserer mer urin (det føres 
mer blod tilbake til bryst hulen og de store 
sentrale blodårene), men i tillegg vil kulden i 
seg selv øke urin produksjonen. 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 ”stress hormoner” 
(blant annet adrenalin og cortison). Dette vil 
ytterligere være en belastning for hjertet.

Dykkerens beskyttelse mot hypotermi
Kuldebeskyttelseiformavvåtdrakt
Bruk av våtdrakt i forbindelse med dykking 
har etter hvert utviklet seg til å bli en 
sjeldenhet i nordiske farvann. våt drakten 
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 varme tap. 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 
isolasjons evnen 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.

Kuldebeskyttelseiformavtørrdrakt
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.
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Kuldebeskyttelseiformavvarmtvannsdrakt
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 over flaten gjennom slange fra svære 
varmt vanns beredere 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 puste luften 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 varmt vanns-
sirkulasjon. Det mest lovende for øye blikket 
er trolig lukket varm tvannsdrakt (såkalte 

”tube suit”) som består av et lukket krets løp 
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. 
Hypo termi inndeles i tre kategorier med 
følgende kjerne temperaturer:

 < 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 
inn treffer etter at pasienten er tatt opp av 

vannet/fjernet fra kulden. I mange av de 
samme bøkene vil man kunne lese at årsaken 
til temperatur fallet 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 ”after-
drop”. 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 
initiativ fattig, sløv, uinteressert og vil ved 
dyp hypo termi 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. Blod trykket er 
ofte noe øket ved mild hypotermi, men ved 
moderat og dyp hypotermi gradvis reduksjon 
i blod trykket. Hjerte flimmer når kjerne-
temperaturen når ca 27 °C. De blod trykks-
regulerende meka nismene er sterkt svekket 
ved moderat og dyp hypo termi. Kroppen 
greier ikke å kompensere for plutselige blod-
trykks fall. Under første og andre verdenskrig 
døde mange skip brudne mens de ble heist 
opp av rednings båtene. 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 kropps temperaturen 
faller. 

Diagnostikkavhypotermi
Diagnostikk ved hypotermi krever mye 
erfaring. Prøv å vurder disse punktene:

 < Temperatur. Temperatur kan være vanske-
lig å få målt fordi vanlige (kvikksølv) feber-
termo metre ikke måler lavere temperaturer 
enn ca 35 °C. Selv enkelte elektroniske 
feber termometre vil gi feil melding 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 mis tolke 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.

Nedkjøling og risiko for trykkfallssyke 
Man tror at nedkjøling øker risiko for trykk-
falls syke, 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 
boble dannelse.

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
Behandlingavmildhypotermi
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/
søppel sekk, 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-ogdyphypotermi
Slike pasienter må komme til kvalifisert 
behandling hos kompetent helse personell så 
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snart som over hode mulig. I mellom tiden må 
man for hindre ytterligere varme tap på samme 
måte som ved mild hypo termi (kle av våte klær, 
ta på tørre, isolere). ved moderat hypo termi 
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 varme pakninger i arm huler/lysker eller 
lignende uten etter avtale med lege.

Man skal ikke gi drikke til pasienter i 
moderat eller dyp hypotermi. Slike pasienter 
er bevissthets påvirket og kan ha redusert 
breknings refleks. Dessuten er tarmens evne 
til å ta opp væske redusert fordi mavesekkens 
lukke muskel 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 hjerte- 
lungemaskin 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 tids typiske 
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 

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:
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sirkulasjon/åndedrettstans, det vil si isolere/
for hindre varmetap og munn-til-munn og 
hjerte kompresjon. 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 hjerte aksjon. Det betyr at 
man ofte må drive lang varig 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 nese spray 
kan brukes forutsatt at ikke den tilgrunn-
liggende sykdommen er alvorlig.

Klassiskdrukning
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 
over flate aktive stoffer i lungene (som hindrer 
lungene fra å falle sammen) og elektrolytt-
forstyrrelser i blodet.

Tørrdrukning
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-
lytt forstyrrelser.

Kombinasjonen av hypotermi og oksygen-
mangel gir offeret en øket sann synlighet 
for å overleve. Et barn som hadde vært 45 
minutter under vann, kom seg uten hjerne-
skade etter gjen opplivning 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 over flaten er det gode mulig-
heter for at det fore ligger en ”tørr” drukning. 
Har offeret fått vann i lungene vil han/hun 
sann synligvis synke dypere i vannet. Slike 
opp lysninger må man altså gi videre til lege/
rednings personell. 

Behandling
Behandlingen av druknede følger de 
samme prinsippene som for hypotermi og 
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8. Tid før flyging etter dykking. 

Dykk som ikke er tildelt N2 gruppe nødvendiggjør 24t overflateintervall før 
flyging. 

 
9. Forflytning til moderate høyder (fjelloverganger o.l.) innebærer også en viss 

risiko for trykkfallssyke hvis det gjennomføres for kort tid etter dykk. Ved alle 
opphold i høyden høyere enn 1250 moh. skal reglene for flyging etter dykking 
følges.  For forflytning lavere enn dette kan tabellen under brukes. Hvis man har 
N2 gruppe lik eller mindre enn det som er angitt i raden ”Ingen ventetid” kan man 
umiddelbart forflytte seg opp til den aktuelle høyden. Hvis reisen kan utsettes med 
3 timer kan man ha N2 gruppe som anført i raden under. I nederste rad er listet 
nødvendig ventetid hvis N2 gruppe er større. For dykk som ikke er gitt N2 gruppe 
så vent minimum 24t før opphold i høyden over 250 moh.  

 

 N2 gruppe  
etter dykk 

Minste tid fra avslutning av 
siste dykk til flyging 

 A til C 0 timer 
 D 2 timer 
 E 5 timer 
 F  7 timer 

 G 9 timer 
 H 11 timer 

 I 13 timer 
 J 14 timer 
 K 16 timer 
 L 17 timer 
 M 18 timer 
 N 19 timer 
 O 20 timer 
 Z 21 timer 

 

 Høyde (moh.) 
Ventetid 250-600 600-1000 1000-1250 

Ingen ventetid I H G 
Vent minst 3t L J I 

Ventetid (i timer) ved høyere N2 gruppe 7 9 11 
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Standardtabell 
 

Dybder 
ikke 

større 

Bunn- 
tid 

maks 
Tid på stopp (min.)  Total 

dekomp. 
tid 

N2 
gruppe 

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

18 
meter 

 5 – – – – – – A 
 10 – – – – – – B 
 15 – – – – – – C 
 20 – – – – – – D 
 30 – – – – – – E 
 35 – – – – – – F 
 40 – – – – – – G 
 45 – – – – – – H 
 50 – – – – – – I 
 55 – – – – – – J 
 60 – – – – – – K 
 70 – – – –   5 5 L 
 80 – – –   5   5 10 N 
 90 – – –   5 10 15 O 
 100 – – –   5 15 20 Z 
 110 – – –   5 20 25 Z 
 120 – – –   5 25 30 Z 
 130 * – – –  20 40 60 Z 
 140 * – – 5 30 40 75 Z 

N2 gruppe justert for opphold på overflaten 

A 
10 

B 
15 

C 
20 

D 
25 

E 
30 

F 
35 

G 
40 

H 
45 

I 
50 

J 
60 

K 
65 

L 
70 

M 
80 

N 
85 

O 
95 

Z 
100 

Minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 18 meter 
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Standardtabell 
 

Dybder 
ikke 

større 

Bunn- 
tid 

maks 
Tid på stopp (min.) Total 

dekomp. 
tid 

N2 
gruppe 

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

24 
meter 

 5 – – – – – – A 
 10 – – – – – – C 
 15 – – – – – – D 
 20 – – – – – – E 
 25 – – – – – – F 
 30 – – – – – – H 
 35 – – – – – – I 
 40 – – – –   5 5 J 
 50 – – –   5   5 10 M 
 55 – – –   5 10 15 M 
 60 – – –   5 15 20 N 
 70 – – –   5 20 25 O 
 80 * – –   5   5 30 40 Z 
 85 * – –   5 20 40 65 Z 
 90 * –   5   5 30 45 85 Z 

          
          

N2 gruppe justert for opphold på overflaten 

A 
5 

B 
10 

C 
15 

D 
20 

E 
20 

F 
25 

G 
30 

H 
35 

I 
40 

J 
40 

K 
45 

L 
50 

M 
55 

N 
60 

O 
65 

Z 
70 

Minutter tillegg til bunntid ved dykk til maks 24 meter 
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Justering av N
2  gruppe ved opphold på overflaten

 
A

 
®

 
0:10 
2:20 

Tid på overflaten gitt som
 Tim

er:M
inutter 

B
 
®

 
0:10 
1:20 

1:21 
3:40 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

 
®

 
0:10 
1:00 

1:01 
2:10 

2:11 
4:30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:50 

1:51 
3:00 

3:01 
5:20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E

 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
4:00 

4:01 
6:20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

F
 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:50 

4:51 
7:10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
G

 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:40 

5:41 
8:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:20 

5:21 
6:30 

6:31 
8:50 

 
 

 
 

 
 

 
I 

®
 

0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:20 

7:21 
9:40 

 
 

 
 

 
 

J
 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:00 

7:01 
8:20 

8:21 
10:40 

 
 

 
 

 
K

 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:00 

7:01 
7:50 

7:51 
9:10 

9:11 
11:30 

 
 

 
 

L
 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:00 

7:01 
7:50 

7:51 
8:40 

8:41 
10:00 

10:01 
12:20 

 
 

 
M

 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:00 

7:01 
7:50 

7:51 
8:40 

8:41 
9:40 

9:41 
10:50 

10:51 
13:10 

 
 

N
 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:00 

7:01 
7:50 

7:51 
8:40 

8:41 
9:30 

9:31 
10:30 

10:31 
11:50 

11:51 
14:10 

 
O

 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:00 

7:01 
7:50 

7:51 
8:40 

8:41 
9:30 

9:31 
10:30 

10:31 
11:20 

11:21 
12:40 

12:41 
15:00 

Z
 
®

 
0:10 
0:50 

0:51 
1:40 

1:41 
2:40 

2:41 
3:30 

3:31 
4:20 

4:21 
5:10 

5:11 
6:10 

6:11 
7:00 

7:01 
7:50 

7:51 
8:40 

8:41 
9:30 

9:31 
10:30 

10:31 
11:20 

11:21 
12:10 

12:11 
13:30 

13:31 
15:50 

 
 

Z 
O

 
N

 
M

 
L 

K
 

J 
I 

H
 

G
 

F 
E 

D
 

C
 

B
 

A
 

Justert N
2  gruppe etter opphold på overflaten

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

96



 

 55 

 
Korreksjon for dykkestedets høyde over havet 

 Høyde over havet i meter Bruk 
  250-  500-  750-  1000-  1250-  1500-  1750- tabell 
 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 for 
 8 8 7 7 7 7 7 9 m 
 11 10 10 10 10 9 9 12 m 
 14 13 13 12 12 12 11 15 m 
 16 16 15 15 15 14 14 18 m 
 19 19 18 18 17 17 16 21 m 

Dybde 22 21 21 20 20 19 18 24 m 
i meter 25 24 23 23 22 21 21 27 m 

ikke 28 27 26 25 25 24 23 30 m 
større 31 30 29 28 27 26 25 33 m 
enn: 33 32 31 30 30 29 28 36 m 

 36 35 34 33 32 31 30 39 m 
 39 38 37 36 35 33 32 42 m 
 42 41 39 38 37 36 35 45 m 
 45 43 42 41 40 38 37 48 m 
 48 46 45 43 42 41 40 51 m 
 50 49 47 46 45 43 42 54 m 
 53 52 50 49 47 46 44 57 m 
 56 54 53 51 50 48 47 60 m 
 A B B C D E F  
 N2 gr. før dykk ved opphold i høyden   

Korreksjon av dybde på dekompresjonsstopp 
H.o.h.  250-  500-  750-  1000-  1250-  1500-  1750- I ste- 
meter 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 det for 

        3 m 
Korri- Uendret    5 5 6 m 
gerte    8 8 8 8 9 m 

stopp-   11 11 11 10 10 12 m 
dybder   14 14 13 13 13 15 m 

  17 17 16 16 15 15 18 m 
 

97



 

 57 

ELD-tabell for nitrox med 36 % O2 for åpent system 
(Det bør ikke planlegges dykk til dybder markert i kursiv) 

 
Dybde 
(meter) 

ELD 
(meter) 

Bruk tabell 
(meter) 

pO2 
(Bar) 

13 8,6 9 0,83 
14 9,4 12 0,86 
15 10,3 12 0,90 
16 11,1 12 0,94 
17 11,9 12 0,97 
18 12,7 15 1,01 
19 13,5 15 1,04 
20 14,3 15 1,08 
21 15,1 18 1,12 
22 15,9 18 1,15 
23 16,7 18 1,19 
24 17,5 18 1,22 
25 18,4 21 1,26 
26 19,2 21 1,30 
27 20,0 21 1,33 
28 20,8 21 1,37 
29 21,6 24 1,40 
30 22,4 24 1,44 
31 23,2 24 1,48 
32 24,0 27 1,51 
33 24,8 27 1,55 
34 25,6 27 1,58 
35 26,5 27 1,62 
36 27,3 30 1,66 
37 28,1 30 1,69 
38 28,9 30 1,73 
39 29,7 30 1,76 

 
 

98



 

 60 

Overflatedekompresjonstabell (OD–O2) 
 
 
Dybder  

ikke  
større enn 

Bunn- 
tid 

maks 
(min.) 

Tid på stopp 
(min.) 

Oksygen-
pustetid i 
kammer 

(min) 

Total 
dekomp. 

tid 
(min.) 

N2 
gruppe 

etter 
dykk 18 15 12 

24 
meter

 

 55 – – – 15 23 M 
 70 – – – 30 37 O 
 90 – – – 45 57 Z 
 110 – – – 60 72 Z 
 120 – – – 75 92  
 130 – – – 90 107  
 150 * – – – 105 127  

 
 

27 
meter

 

 45 – – – 15 24 M 
 60 – – – 30 38 O 
 70 – – – 45 58 Z 
 90 – – – 60 73 Z 
 100 – – – 75 93  
 110 – – – 90 108  
 130 * – – 5 105 133  
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The Diving Medical Advisory Committee 

DMAC, Eighth Floor, 52 Grosvenor Gardens, London SW1W 0AU, UK www.dmac-diving.org 

Tel: +44 (0) 20 7824 5520   ·   Fax: +44 (0) 20 7824 5521 info@dmac-diving.org 
 

 

The views expressed in any guidance given are of a general nature and are volunteered without recourse or responsibility upon the part of the Diving Medical Advisory Committee, 

its members or officers.  Any person who considers that such opinions are relevant to his circumstances should immediately consult his own advisers. 
 

 

Medical Equipment to be Held at the Site of an 

Offshore Diving Operation 
 

DMAC 15 Rev. 4 – December 2014 Supersedes DMAC 15, DMAC 15 Rev. 1, Rev. 2 and Rev. 3, which are now withdrawn 

 

Commercial diving operations include both surface supplied and saturation diving operations and cover a wide range 

of work activities.  Appropriate medical equipment to be held at any particular site is best determined by an 

occupational health service with special knowledge of commercial diving operations.  This list is designed to provide 

guidance on equipment to be held at the site where such advice is not available.  It is recognised that in certain 

circumstances similar or greater facilities may be available from other sources which are sufficiently close and 

reliable. 

The list covers equipment and drugs suitable for the treatment of diving related disorders on the surface or in a 

recompression chamber and for other potential problems (e.g. trauma) which may occur during diving operations.  

The list takes account of situations where the diving operation may be remote from a vessel or installation sickbay 

and medical services.  It includes equipment for use in an immediate first aid situation, equipment and drugs which 

may be used by personnel with advanced first aid training as well as equipment which would almost certainly only 

be used by medical staff.  Medical staff who attend a casualty at a dive site may not necessarily be able to bring the 

appropriate equipment. 

Each diving contractor’s Diving Medical Officer is responsible for a review of the equipment and drugs, as some of 

the drugs mentioned in this note may not be available in some geographical areas and in such cases alternative drugs 

to those identified and ‘suggested’ should be considered.  Compliance with the local laws relating to pharmaceutical 

products will also have to be considered, as these vary in different countries.  It is anticipated that except in 

emergency situations, equipment other than that in the bell or chamber first aid kits would be for use by or on the 

direction of medical staff. 

There should be an appropriate system for the control and maintenance of this medical kit and responsibility for 

this kit should be vested in the Diving Superintendent or vessel Medic.  The respective responsibilities and authority 

of the parties involved need to be clearly documented and understood.  This kit should be accompanied by a list of 

contents.  This list provides an opportunity for stock control, shelf life control, and the recording of the use of the 

contents.  These measures should be regarded as standard procedure.  A specific logbook should be maintained 

with the equipment, in which these checks and all use of equipment and drugs is recorded. 

The diving supervisor needs to have access to this medical kit at all times.  Scheduled or controlled drugs should 

be held in a dedicated and secure double locked container (with the vessel’s medical supplies or in the installation 

sickbay). 

The medical kit should be appropriately labelled and then inspected regularly (during each mobilisation and at least 

every six months) to ensure that all items are in working order (e.g. batteries) and to exchange drugs and other 

equipment which is nearing the end of its shelf life.  These regular inspections should be recorded in the logbook.  

Consideration should be given to the need for pressure testing mechanical or electrical equipment.  Local conditions 

may require a more frequent inspection regime. 

People involved in the provision of care in diving situations should be part of a system of continuous training to 

help prevent skill fade. 

At all times, including during transit to the diving worksite or diving support vessel, this medical kit must be kept 

dry and clean, locked in an appropriately labelled and dedicated light-resistant container.  Care must be also taken 

to ensure that this equipment is stored within a temperature range of +4° to +25° Celsius. 
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The kit should be packaged and labelled in a logical manner that allows easy and rapid access to the contents, 

specifically those contents that are often used at the same time. 

This is a guidance document based on current information. This medical kit will not cover all the aspects of medical 

care in a diving system and should be used in conjunction with the installation or vessel’s medical kit. 

There should thus always be good communication between the diving team and the vessel medic. 

Audits of any DMAC 15 kits should involve ‘medical’ staff (doctor or ship’s Medic) with experience in the field, who understand 

the limitations of this guidance note, understand the diving project and the potential difficulties of the procurement of certain 

drugs depending on the county jurisdiction where the diving is taking place.  A copy of DMAC 15 should accompany each kit 

with the final page completed as appropriate. 
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Equipment to be Held in a Diving Bell, Hyperbaric Welding Habitat or immediately 

available to be put into a Diving Chamber (to be stored in a watertight bag or container): 

 1 Arterial tourniquet (e.g. CAT tourniquet) 

 3 Polythene bags – these can be used to cover burns 
or as waste bags 

 1 Resuscitation face mask (preferably with a silicone 
filled face seal and a non-return valve) or shield, for 

mouth-to-mouth ventilation (e.g. Laerdal pocket 
mask or face shield) 

 2 Oropharyngeal airways size 3 and 4 (e.g. Guedel 
type) 

 1 Tuff cut scissors 

 1 Medium dressing 

 1 Large dressing 

 2 Triangular bandages 

 1 Roll of 1 inch adhesive tape 

 2 Crepe bandages – 3 inch 

 1 Hand operated suction pump 

 1 Suction catheter (preferably Yankeur) 

 1 Watertight bag 

 1 Adult adjustable cervical spine collar 

 2 Pairs of non-sterile gloves (non-latex if possible, 
appropriately sized) 

 2 Space blankets 

The same equipment should be available for rapid use in each living chamber of a saturation system and in each 

air diving chamber. 

In ‘living’ chambers a foot or gas powered suction pump may be preferred.  The watertight bag is not required 

within ‘dry’ living chambers and it is acceptable that this equipment may be stored outside the system ready to 

be passed in immediately, as required. 

Equipment to be Held in a Hyperbaric Rescue Unit (HRU) Compartment (or within the 
surface compartment of a self propelled hyperbaric lifeboat): 

 1 Arterial tourniquet (e.g. CAT tourniquet) 

 3 Polythene bags 

 1 Resuscitation face mask (preferably with a silicone 

filled face seal and a non-return valve) or shield, for 
mouth-to-mouth ventilation (e.g. Laerdal pocket 
mask or face shield) 

 2 Oropharyngeal airways size 3 and 4 (e.g. Guedel 
type) 

 1 Tuff cut scissors 

 1 Medium dressing 

 1 Large dressing 

 2 Triangular bandages 

 1 Roll of 1 inch adhesive tape 

 2 Crepe bandages – 3 inch 

 1 Hand operated suction pump 

 1 Watertight bag 

 1 Suction catheter (preferably Yankeur) 

 1 Adult adjustable cervical spine collar 

 10 pairs of non-sterile gloves (non-latex if possible, 

appropriately sized) 

Sealable vomit and metabolic waste bags must be provided that allow for safe containment and disposal of this 

waste.  Suggested: Absorbeze Maxi Sick Bags.  Consideration should be given to the number of occupants and 

possible time expected before retrieval.  A minimum of 15 per occupant is required. 

Given the confines of the evacuation unit and the potential for contamination, anti-diarrhoeal preparations such 

as Imodium should be considered. 

Fluid replacement supplies which can be primarily water, to allow approx 100-150mls per man per hour, must 

be available.  Rehydration preparations to maintain electrolytic balance should also be considered as essential to 

augment the fluid balance of both the dive and surface crew. 
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In the event of the requirement for hyperbaric evacuation, the following need to be 

available for immediate passing into the chamber prior to the divers entering the HRU.  

The surface support crew also need to be given the same medication: 

Each team member (both divers and surface support crew) should chew 2 x 300µg tablets of hyoscine 

hydrobromide and have a Scopolamine patch placed behind one ear prior to evacuation into an HRU.  The 2 

hyoscine hydrobromide tablets will take effect within 30mins and last approximately 7-8 hours, after which the 

dermal patches will become effective and last approximately 72 hours. 

The number of tablets and patches required depends on the number of people within both the dive team and 

surface support team, and will need to be calculated prior to each mobilisation. 

There should be extra tablets and patches available for the dive and support team in case of failure of the 

adhesiveness of the dermal patches. 

Equipment to be Held at the Dive Site: 

Diagnostic Equipment 

 1 Pencil torch 

 1 Thermometer (electronic) 

 1 Low range rectal thermometer – down to 28°C 

 1 Stethoscope 

 1 Aneroid sphygmomanometer 

 1 Reflex hammer 

 1 Tape measure 

 2 Tuning forks (128Hz and 256Hz) 

 Pins for testing sensation (e.g. Neurotips) 

 Blood sugar testing equipment 

 Tongue depressors 

 Urine testing strips 

 1 Otoscope (with spare bulb and batteries and 

disposable ear pieces) 

Thoracocentesis 

 2 Intercostal drain and drainage kits – preferably 
those without sharp metal ‘trocar’ introducers (e.g. 

Portex flexible introducer type) 

 4 Devices for emergency needle thoracocentesis 

 2 Heimlich Valves 

 Suitable strapping/fixing to secure the system 

appropriately 

 

Urinary Catheterisation 

 2 Urinary catheters (preferably non-latex) sizes 16 
and 18 (e.g. Foley type) 

 2 Urine collection bags 

 2 Catheter spigots (optional) 

 2 x 20ml sterile water 

 2 Urethral anaesthetic gel 

 Suitable strapping/fixing to secure the system 

appropriately 
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Dressings 

 10 Packets gauze squares 10 x 10cm 

 5 Packets cotton wool balls 

 4 Triangular bandages 

 4 Trauma care bandages 

 12 Safety pins 

 2 Adhesive bandage 75mm x 3m 

 2 Adhesive bandage 25mm x 3m 

 2 Crepe bandages 6 inch 

 2 Crepe bandages 3 inch 

 2 Large dressings 

 2 Medium dressings 

 40 Adhesive plasters 

 2 Dressing bowls 

 4 Eye pads 

 1 Eye wash kit 

 5 Soft silicone primary wound dressing (8cm x 

10cm) (e.g. Mepitel) 

Equipment to immobilise fractured/sprained limbs (e.g. a 36 inch Sam splint, which can be cut to size as required) 

Sterile Supplies – General 

 4 Universal containers 

 2 Drapes 60 x 90cm 

 10 Alcohol swabs or sachets of skin disinfectant (e.g. 
Cetrimide solution) 

 10 Pairs of sterile gloves (selection of sizes, 
preferably non-latex) 

 6 Sutures non-resorbable (e.g. nylon) (2/0 and 3/0), 
preferably with cutting needles attached 

 1 Medium sized Sharps bin 

 2 Resorbable sutures (2/0 and 3/0), preferably with 
needles attached 

 5 x 20ml syringes 

 5 x 10ml syringes 

 5 x 2ml syringes 

 10 x 18g needles 

 10 x 21g needles 

 1 Tube of antiseptic cream (e.g. Betadine) 

Sterile Supplies – Specific 

A specific sterile dressing pack should be obtained or made up, to lock into the chamber for specific procedures such 
as urinary catheterisation, thoracocentisis and suturing, for example.  To contain the equivalent of: 

 1 Kidney dish 

 1 60-100ml bowl (Gallipot) 

 10 Sachets of skin disinfectant (e.g. Cetrimide 

solution) 

 10 x 7.5cm 4-ply non-woven cotton swabs 

 4 Dressing forceps 

 2 Tissue backed drapes 60 x 90cm 

 1 Yellow bag (for disposal of used items) 

Sterile Instruments 

 2 Spencer Wells forceps 5 inch 

 1 Mosquito forceps 

 1 Dressing forceps 

 2 Disposable scalpels 

 1 Forceps – fine toothed 

 1 Dressing scissors 

 1 Scissors – fine pointed 

 1 Stainless steel ring cutter (for removal of rings and 
other piercings) – this does not need to be sterile 

Intravenous Access 

 3 Giving sets 

 4 IV cannulae 16g 

 4 IV cannulae 18g 

 4 Butterfly infusion sets 19g (optional) 

 2 Magnetic hooks 

 4 x 3-way IV taps 

 Intraosseous (IO) infusion system (a minimum of 2 
sets of devices are required) 

It is suggested that manual or spring loaded placement 
systems are used.  If used, the DMTs must be 

appropriately trained in and up to date with the system 
chosen and used by each diving company.  The use of 

battery operated placement systems in a hyperbaric 
chamber environment is contraindicated 
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Resuscitation 

 Resuscitator to include reservoir and connection for 

BIBS gas (e.g. Laerdal type)* 

 3 Resuscitation masks with silicone face seals (varied 

sizes) 

 1 Pocket resuscitator with one-way valve (e.g. 
Laerdal pocket mask with a silicone face seal and 

non-return valve) or face shield for mouth-to-mouth 
ventilation 

 3 Supraglottic airways sized for adult males (e.g. IGel 
sizes 3, 4 and 5, or Combitube) with catheter 

mounts and filters – if female divers on board ensure 
there are correctly sized airways for them 

 (optional) Endotracheal tubes (ET tubes) (e.g. sizes 7, 
8 and 9) with catheter mounts and filters** 

 (optional) Laryngoscope and batteries and spare 
bulbs.  The use of Laryngoscopes with fibre optic 

disposable blades is encouraged.  This is required if 
ET tubes are stored 

 1 Automated external defibrillator (if this is to be 

used in the chamber it should either be 
appropriately tested for such use or it should be 

hard wired into the chamber) 

 2 Oropharyngeal airways sizes 3 and 4 (e.g. Guedel 
type) 

 1 Foot operated suction device 

 1 Tourniquet to aid venous access 

 2 Endotracheal suction catheters 

 2 Wide bore suckers 

 (optional) 2 Nasopharyngeal airways (e.g. size 6 and 
7 with flange) 

* Resuscitators may require modification to gas inlet to ensure adequate filling at pressure 

** Endrotracheal tubes should be provided for use by doctors only 

Drugs 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) codes are provided in brackets for guidance 

Anaesthesia 

Lidocaine injection without adrenaline (N01B B02) 

Suggested:  Lidocaine 10mg/ml or 20 mg/ml ampoules 5 x 10ml 
Indication:  Lidocaine is a useful local anaesthetic in concentrations up to 20% 

Analgesia 

Soluble aspirin tablets (N02B A01) 

Suggested: Soluble aspirin, 20 x 300mg or 20 x 500mg tablets 

Indication: Mild to moderate pain, pyrexia, chest pain of suspected cardiac origin 

1 to 2 tablets every 4 to 6 hours 

Paracetamol tablets (N02B E01) 

Suggested: Paracetamol, 25 x 500mg tablets 

Indication: Mild to moderate pain, pyrexia (fever) 

1 to 2 tablets every 4 to 6 hours to a maximum of 8 tablets in 24 hour period 

Codeine or dihydrocodeine tablets (N02A A08 or R05D A04) 

Suggested: Codeine or dihydrocodeine, 20 x 25-30mg tablets 

Indication: Moderate to severe pain 

1 x 25 or 30mg tablet every 4 to 6 hours when necessary 
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Morphine injection (N02A A01) 

Suggested: Morphine, 5 x 10mg ampoules 

Indication: Severe and acute pain 

Patients should be closely monitored for pain relief as well as for side-effects especially respiratory depression 

It may be appropriate to consider the use of an antiemetic after administration of morphine 

Naloxone injection (V03A B15) 

Suggested: Naloxone, 0.4mg/ml ampoules – 2 x 1ml 

Indication: Opioid (morphine) overdose, respiratory depression due to administration of opioid (morphine) analgesia 

Respiratory depression is a major concern with opioid analgesics and it may be treated by artificial ventilation or be 
reversed by naloxone.  Naloxone will immediately reverse opioid-induced respiratory depression but the dose may 

have to be repeated because of the short duration of action of naloxone; however, naloxone will also antagonise the 
analgesic effect 

The following drug is useful and acceptable as analgesia for moderate to severe pain where it is impossible 
to stock morphine: 

 

Tramadol injection (N02A X02) 

Suggested: Tramadol, 5 x 100mg ampoules 

Indication: Moderate to severe pain 

Resuscitation Drugs (refer to the appropriate resuscitation guidelines) 

Adrenaline/Epinephrine injection (C01C A24) 

Suggested: Adrenaline, 10 x 10ml ampoules. 100µg/ml ampoules (1 in 10,000) 

Indication: Emergency treatment for cardiopulmonary resuscitation 

Important:  Intravenous route or intraosseous route to be used in resuscitation, during CPR only 

Amiodarone injection (C01B D01) 

Suggested: Amiodarone, 6 x 150mg ampoules 

Indication: Amiodarone is used for the treatment of arrhythmias particularly during CPR 

In some countries Amiodarone is sold as a powder – ensure the correct amount of the appropriate solute is 
included if this is the case 

Important: Intravenous route or IO route to be used in resuscitation during CPR only 

Furosemide injection (C03C A01) 

Suggested: Furosemide, 5 x 40mg ampoules 

Indication: Oedema, pulmonary oedema, resistant hypertension 

Nausea and Vomiting 

Fentiazin or prochlorperazine injection (preferred) or oral (optional) (N05A B) 

Suggested: Prochlorperazine,  5 x 25mg ampoules  or Prochlorperazine, 20 x 5 mg tablets 

Indication: Severe nausea, vomiting, vertigo, labyrinthine disorders (not for use in motion sickness) 

Where available, prochlorperzine in 3mg buccal tablets (dissolves sublingually) is a good choice as opposed to the 

tablets as such as there is no need to swallow a tablet; 10 x 3mg tablets 
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See notes on equipment to be held in diving bell above.  These are additional: 

Hyoscine hydrobromide (Scopolamine) tablets/dermal patches (A04A D01) 

Suggested: Hyoscine, 40 x 300µg tablets (e.g. Kwells) 

Indication: Short acting drug for sea sickness and hyperbaric evacuation.  These tablets are chewable 

Suggested: Scopolamine, 20 x dermal patches (e.g. Scopoderm plasters) 

Indication: Long acting slow release drug for sea sickness and for hyperbaric evacuation.  One patch to be placed 
behind one ear 

Allergic Reactions 

Antihistamine for injection (R06A B) 

Suggested: Chlorpheniramine, 2 x 10mg ampoules or dekschlorpheniramine, 2 x 5 mg ampoules 

Indication: Symptomatic relief of allergy, urticaria, emergency treatment of anaphylactic reaction 

Oral antihistamine (R06A E) 

Suggested: Cetirizine, 20 x 10mg tablets 

Indication: Symptomatic relief of allergies – non-sedating 

There are different types of non-sedating oral antihistamines that can be substituted as needs be 

Corticosteroid for injection (H02A B) 

Suggested: Hydrocortisone 5 x 100mg ampoules 

Indication: Hypersensitivity reaction e.g. anaphylaxis, angiodema, asthma 

Adrenaline/epinephrine autoinjector (C01C A24) 

Suggested: Epinephrine autoinjector (EpiPen autoinjector) 0.3mg of 1 in 1000 (1mg/ml) adrenaline (giving 300mcg) 

2ml auto-injector 

Indication: Emergency treatment of acute anaphylaxis 

Drugs Various 

Atropine injection (A03B A01) 

Suggested: Atropine, 4 x 1ml ampoules (600µg/ml)  

Although atropine is no longer recommended in the treatment of asystole or pulseless electrical activity in the 
European resuscitation guidelines, it may be useful in the treatment of bradycardia 

Glucose injection (B05B A03) 

Suggested: Glucose 2 x 500mg/ml 50ml  

Indication: Hypoglycaemia 

Glyceryl trinitrate sublingual tablets (C01D A02) 

Suggested: Glyceryl trinitrate sublingual tablets x 10 tablets 

Indication: Cardiac chest pain 

Intravenous fluids (B05B B01) 

Suggested: Crystalloid Infusion – 6 litres 

Sodium Chloride Infusion 0.9% and/or Hartmann’s or Ringer’s lactate. 

Company doctor to advise on exact make up 

Antipsychotic drug for injection (N05A A) 

Suggested: Chlorpromazine, 2 x 50mg ampoules or levomepromazine, 2 x 25 mg ampoules 

Indication: For relief of acute symptoms, schizophrenia and other psychoses, mania short-term adjunctive 
management of severe anxiety, psychomotor agitation, excitement, and violent or dangerously impulsive behaviour 
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Anxiolytics for injection (N05B A) 

Suggested: Diazepam, 5 x 10mg ampoules 

Indication: Short-term use in anxiety or insomnia, status epilepticus and for muscle relaxant effect where indicated 

Anxiolytics for oral use (N05B A) 

Suggested: Diazepam, 10 x 5mg tablets 

Indication: Short-term use in anxiety or insomnia, status epilepticus 

Anxiolytics for rectal use (N05B A) 

Suggested: Diazepam, 10 x 5mg suppositories 

Indication: Short-term use in status epilepticus 

Treatment of Burns 

Sulphonamides for topical use (skin) (D06B A01) 

Suggested: Silver sulphadiazine cream, 1 tube of 1% 
Indication: for example prophylaxis and treatment of infection in burn wounds, as an adjunct to short-term 

treatment of extensive abrasions; for conservative management of finger-tip injuries 

Antibiotics 

Broad spectrum antibiotics for oral use (J01C A, J01C F, J01C R02 or J01M A02) 

Suggested: Co-amoxiclav, 21 x 625mg tablets (1 tablet 3 times per day for 7 days) or dicloxacilline 30 x 500 mg 
tablets 

Indication: Broad-spectrum antibiotic 
If this drug is not available the company doctor may choose to recommend a similar penicillinase resistant antibiotic 

Suggested: A quinolone, for example: 

 Ciprofloxacin, 20 x 750mg tablets (1 tablet 2 times per day for 10 days) OR 

 Levofloxacin, 20 x 500mg tablets (1 tablet 2 times per day for 10 days) 

Indication:  A broad spectrum antibiotic useful in the treatment of Gram negative bacterial infections 

Macrolide antibiotic for oral use (J01F A) 

Suggested: Clarithromycin 14 x 250mg tablets (1 tablet twice daily for 7 days) or erythromycin 30 x 250 mg tablets 
(2 tablets twice daily for 7 days) 

Indication: Susceptible infections in patients with penicillin hypersensitivity 

Antibiotic ear drops with (S03C A) or without (S02A A) corticosteroids 

Suggested: Sofradex (framycetin sulphate/dexamethasone/gramicidin) ear drops or hydrocortisone/polymyxine B ear 
drops one bottle 2–3 drops 3-4 times daily.  May be substituted by other ear drops containing combinations of 

antibiotics (e.g. Polymyxine B, Neomycine a.o.) and corticosteroid (hydrocortisone, dexamethasone a.o.) 

Sofradex drops can also be used for eye infections 

Ciprofloxacin ear drops (may also be useful in the treatment of ear infections in saturation divers) 

An antifungal drug  

Suggested: Clotrimazole cream 

Indications: For fungal skin infections 
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The following table is for the company Diving Doctor to note down any variations from the DMAC 15 list, with the reason.  

This allows for the detailing of any geographical difficulties with drug or equipment supply.  Any additional equipment or drugs 

required by the medical adviser or details of equipment issues should be noted here with the required remedial actions. 

 

Name of DMAC 15 drug 

Replacement drug or 

‘omitted’ Reason for this action 

Doctor’s 

Initials 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Equipment issues   

Doctor’s 
Initials 

  

  

  

  

  

  

  

 

Name of Company Diving Medical Doctor:   ....................................................................................................................................  

Signature:   ...............................................................................................  Date:   .......................................................................  
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NORSOK standard Side 24 av 30 

Vedlegg B 
(normativt) 

Førstehjelpsutstyr som skal være tilgjengelig på arbeidsplassen ved 
inshore BUO 

B.1 Generelt 

Utstyret skal være pakket solid og hensiktsmessig og tydelig merket "Førstehjelpsutstyr". Utstyr 
som ikke kan oppbevares tørt, må pakkes i sprutsikker emballasje. Utstyret skal etterses etter en 
fast plan, minimum en gang i måneden. 

B.2 Minimumsutrustning 

1 stk. Munn-til-munn-maske med nippel for oksygentilførsel 
4 stk. Engangshansker, strl. stor 
2 stk. Elastisk bind (støttebandasje) 
1 stk. Trykkbandasje 
2 stk. Steril kompress 20 cm x 40 cm (ca.) 
4 stk. Brannkompress (metallisert e.l., se merknad) ca. 35 cm x 45 cm 
5 pk. Sterilkompress 10 cm x 10 cm (pk. á 2 til 5 kompresser) 
1 pk. Sårplaster 
1 rl. Heftplaster, plast, 2,5 cm (rull á 5 m) 
1 rl. Plastposer (husholdningsposer, klar plast) 
1 stk. Bandasjesaks (kraftig) 
1 stk. Anatomisk pinsett, ca. 12 cm 
1 stk. Øyeskylleflaske 
1 stk. Lommelykt (helst sterktstrålende "penlight" e.l.) 
1 fl. Klorhexidin, vandig, 1 mg/ml, 100 ml 
1 pk. Paracetamol tabletter 500 mg, 20 stk. 
1 pk. Nesedråper, engangspipetter (Minims) 

B.3 Oksygensett 

Det skal være tilstrekkelig oksygen for 60 min behandling av en pasient. Dersom ikke annet kan begrunnes 
særskilt, skal reservoaret beregnes ut fra en minuttventilasjon på 15 l/min, dvs. et totalt reservoar på 900 
"normalliter". Oksygen-reservoaret kan deles på en eller flere flasker, men flaskene må ikke være større enn 
at de kan transporteres sammen med pasienten. Utstyret skal inkludere oksygenregulator med pustemaske 
tilkoblet behovsstyrt ("demand") regulator, samt uttak for fast eller regulerbar "free flow". I tilfelle fast "free 
flow" må denne kunne settes til minimum 10 l/min. 
 
Enheten skal være utstyrt med maske ("Hudson-maske") med slange som kan kobles til uttak for "free flow" 
og slange som kan kobles mellom munn-til-munn-maske og uttak for "free flow". 
 
MERKNAD Det produseres spesialbandasjer for brannskader bl.a. Water Jel og Burn Shield, med svært gode bruksegenskaper 
som kombinerer nedkjølende, bakteriedrepende og smertestillende egenskaper. Bandasjen skal vurderes i virksomhet med øket risiko 
for brannskader.  
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For egne notater 
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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 

  

Navn (BLOKKBOKSTAVER): 
 
 
 
 

 Sign: 
 
 

 

 

114



            

 1 
 

 

            

           
jr/k:\kurs i dykkemedisin for leger\kursmappe\skjema for klinisk undersøkelse av elever i trykkammer.doc 
 

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: 

 

Otoscopi venstre øre: 

Øregang upåfallende?  Ja  Nei   Kommentar: 

Trommehinne upåfallende  Ja  Nei   Kommentar: 

Normal bevegelighet Vals.  Ja  Nei   Kommentar: 

Normal bevegelighet pneum Ja  Nei   Kommentar: 

 

 

Auskultasjon over lunger: 

Normale forhold?   Ja  Nei   Kommentar: 
 
 
 
Undersøkelsesdato: 
 
 
 
 
Undersøkt av/sign (vær snill å skrive tydelig…) 
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Diagnostikk ved dykkerulykker 
1. Formålet med dette kapitlet er å forklare hvordan personell uten helsefaglig 

opplæring, som er på dykkestedet, kan foreta en foreløpig undersøkelse av 
dykkeren.  De opplysninger som kan fremskaffes på denne måten vil være til hjelp 
for at dykkerlege raskest mulig skal kunne treffe de rette tiltakene. 

2. Håndtering av bevisstløs pasient er gjengitt på foregående side. 

3. Håndtering av våken pasient. Det første du skal gjøre i den videre undersøkelsen 
er å skaffe deg en kort oversikt over sykehistorien ved å avklare følgende:   

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

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

 
4. Foreligger det tegn på ytre skader?  Prøv å hente inn mest mulig opplysninger 

fra pasienten.  Undersøk nøyaktig og beskriv mest mulig objektivt det du finner.  
Ikke fokuser på diagnosen, den vil du senere få hjelp til av helsepersonell – 
forutsatt at du kan bidra med nøyaktig informasjon. 

5. Undersøkelsesliste.  Listen på de neste sidene er ment å være veiledende slik at 
du kan beskrive de typiske dykkerelaterte skadene best mulig.  Ved klassiske ytre 
skader (brudd, blødninger, sår, klemskader osv) er den lite egnet etter pkt 5.  Det 
er lov å vise fornuft!  Listen skal være til hjelp, ikke bli en «tvang» hvis du vurderer 
andre undersøkelser som mer hensiktsmessige.  Du bør likevel starte 
undersøkelsen med pkt 1–5.  Noter det du finner for hvert punkt.   
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Undersøkelsesliste 

Nr Tema Beskrivelse OK 
Ja Nei 

1 Bevissthet 

Snakker pasienten spontant og svarer 
passende på tiltale?  Hvis nei: reagerer 
pasienten 
hensiktsmessig/uhensiktsmessig/ikke på 
smerte?  Dette skal du kontrollere hvert 5.-
10. min inntil du får annen beskjed av 
helsepersonell. 

  

2 Luftveier 

Hvis ikke dykkeren svarer på tiltale så 
kontroller at luftveiene er åpne ved å bøye 
hodet bakover og evt skyve kjeven fram. 
Sjekk munnhule og svelg for 
fremmedlegmer. 

  

3 Åndedrett/ 
respirasjon  

Puster pasienten selv – frekvens?  Er pusten 
dyp/ vanlig/grunn?  Er pusten regelmessig? 
Dette skal du kontrollere hvert 5.-10. min 
inntil du får annen beskjed av 
helsepersonell. 

  

4 Puls 
(sirkulasjon) 

Frekvens?  Regelmessig?  Kjennes pulsen 
sterk? Svak? Start med å kjenne i håndledd, 
finner du ikke puls der så kjenn foran den 
skrå halsmuskelen. Dette skal du 
kontrollere hvert 5.-10. min inntil du får 
annen beskjed av helsepersonell. 

  

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

  

6 Hudtemperatur 
og hudfarge 

Er ofte svært vanskelig å vurdere riktig i 
felt, spesielt med dykkerdrakt. 

  

7 Utslett 

Hvilket hudområde?  Beskriv utslettet og 
hvordan «elementene» ser ut – 
størrelse/farge/opphøyet fra hud.  Er det 
kløe i tilknytning?  Er det marmorering 
(tynne blå streker i huden). Bruk 
mobiltelefon og ta bilder. Unngå å gå for 
nære – da blir bildene gjerne uskarpe… 

  

8 Smerter 
Beskriv/avgrens området dersom smerter.  
Forsterkes smertene ved trykk på det 
smertefulle området? 
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Nr Tema Beskrivelse OK 
Ja Nei 

9 Leddsmerter 

La pasienten bevege ledd med smerter.  
Spør pasienten om smertene blir ster-
kere/svakere i noen spesiell stilling i leddet.  
Blir smertene verre ved at du gir motstand 
mot bevegelse?  Spør pasienten om han selv 
har kjent et sted det er vondt å trykke – 
bekreft evt dette ved å trykke på stedet. 

  

10 Kraft 

Undersøk kraft i ben og armer ved å gi 
motstand på strekk og bøy i skulder, albue, 
håndledd, hofte, kne og ankel. Sammenlign 
kraften i høyre og venstre side. Vanligvis er 
kraften noe sterkere i høyre (dominant) arm. 

  

11 Tempo 

La pasienten slå hurtig med håndflaten mot 
brystkassen. La han/henne slå  vekselvis 
med egen håndrygg og håndflate på eget lår, 
Vurder både tempo (normalt/lavt), 
regelmessighet (normalt/stakkato) og 
sidelikhet. 

  

12 Koordinasjon 

Før pekefinger mot nesetipp med lukkede 
øyne (skal treffe nesetippen).  Det samme 
med pekefinger-pekefinger (inntil 3-4 cm 
«forbipeking» godtas). En tilsvarende test 
kan gjøres ved å la pasienten føre høyre hæl 
på venstre kne og nedover langs leggbeinet 
med lukkede øyne. Gjenta på motsatt side. 
Jevn og rett bevegelse? 

  

13 Balanse 

Vær forberedt på å støtte pasienten slik at 
han ikke faller under denne undersøkelsen! 
La dykkeren stå med samlede ben, hendene 
langs siden, åpne øyne. Se om pasienten står 
støtt eller svaier.  Gjenta undersøkelsen med 
lukkede øyne. Se etter falltendens til spesiell 
side. Er det vesentlig mer ustøhet med 
lukkede enn med åpne øyne? Ved tvil kan 
samme undersøkelse gjentas med å la 
pasienten stå med en fot foran den andre og 
armene i kryss. Sammenlign balanse med 
åpne og lukkede øyne. 
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Nr Tema Beskrivelse OK 
Ja Nei 

14 Gange 

Vurder om vanlig gange og vanlige 
vendinger med åpne øyne er normal.  La 
dykkeren gå på hæl bortover gulvet – 
deretter på tærne. Se etter svikt ved hæl- og 
tågang.  Kontroller med vending på stedet 
(militær vending) ved eventuell usikkerhet 
om balanse. 

  

15 Hudfølsomhet.   

Sammenlign følsomhet i hud ved å trekke 
fingeren din forsiktig over pasientens hud i 
ulike nivåer på fot, kropp, armer og ansikt.  
Sammenlign høyre og venstre side ved å 
spørre om det kjennes likt.  Ved usikkerhet 
sammenlign også høyt og lavt nivå på 
samme side. 

  

16 Syn 

Er pupillene like store?  Dekk for hvert øye 
og spør om pasienten ser klart (bruk et lite 
objekt på 5-6m avstand).  Spør om 
dobbeltsyn ved å be pasienten følge fingeren 
din som du tegner en «H» foran ham med.  
Er øyebevegelsene jevne/regelmessige? 

  

17 Hørsel Gni med fingrene foran det ene, deretter det 
andre øret. Høres lyden omtrent likt? 

  

18 Fisteltest 

Bare hvis dykkeren er ustø, klager over 
svimmelhet, øresus eller nedsatt hørsel.  
Still deg foran ham. Be han utligne forsiktig. 
Blir symptomene forsterket? Får han 
ukontrollerte rykkvise øyebevegelser 
(Nystagmus)? 
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Nr Tema Beskrivelse OK 
Ja Nei 

Skriv inn dato, klokkeslett og funn under. Ved alvorlige skader noteres 
bevissthet, puls og pustefrekvens hvert 5.-10. min under. 
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Elevoppgave trykkammer 20m 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 kompresjon og dekompresjon 

 Effekt av øket omgivelsestrykk på enkelt medisinsk utstyr og stemmen 

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,  

Gjennomføring av dykket 

 Kompresjonsfasen: Hva skjer med den luftfylte hansken? Temperaturen i kammeret 

(hvorfor)? Cuff til endotrakealtube – luftfylt/væskefylt? 

 Bunnfasen: Hva skjer med stemmen? 

 Dekompresjonsfasen: Hva skjer med temperaturen (hvorfor)? 
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