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Høringsuttalelse fra Statens arbeidsmiljøinstituttHøring vedrørende dykking i havbruk
STAMI ser svært positivt på Arbeidstilsynets engasjement knyttet til det systematiske HMSarbeid innen havbruksnæringen/skjellsanking med tanke på det urovekkende høye antall
ulykker, dødsulykker og trykkfallsyke i disse virksomhetene.
Arbeidstilsynet har nedsatt en arbeidsgruppe som har kommet med faglige tilrådninger som
eventuelt kan resultere i endring av regelverk, retningslinjer og forvaltningspraksis ved
denne virksomheten. STAMI er bedt om å komme med innspill og kommentarer til den
faglige tilrådningen. STAMI har et forskningsprosjekt innen dykking hvor vi har fulgt en
gruppe av unge yrkesdykkere i 12 år hvor vi har studert mulige endringer av lungefunksjon,
hørsel og nervesystemet som en konsekvens av dykking. STAMI har også vurdert enkeltsaker
der dykkere har vært henvist for mulig dykkerrelatert skade/sykdom. Vi har også studert om
evt. helsekonsekvenser er reversible eller irreversible.
Tilrådningen «Dykking i Havbruk» er delt opp i fem kapitler- over sju sider- med til dels korte
beskrivelser under hvert av punktene. STAMI bemerker at dette i noen sammenhenger kan
bli for kort og tilrår på noen av de viktigste punktene noe mer informasjon/utdypninger. Eks.
pkt 4.16 som sier «Det bør iverksettes et juridisk arbeid med sikte på tydeliggjøring av
oppdragsgivers ansvar i forbindelse med dykkeoperasjoner. Dette arbeidet bør prioriteres.»
Et annet eksempel er pkt. 4.2 «Registreringen bør ha begrenset gyldighetstid». Kan det gis
en tidsangivelse for gyldighetstid? «Meldeplikt». Hvem skal det meldes til og hvordan skal
meldingen følges opp?
Tilrådningen går blant annet inn for en forsvarlig bemanning ifm dykkevirksomhet og tilrår et
line - og tale kommunikasjonssystem i denne virksomheten. STAMI støtter denne
vurderingen, og er kritiske til SCUBA-basert dykking i virksomheten. Dette vil bidra til
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betydelige mer sikre operasjoner. STAMI er imidlertid usikre på den praktisk
gjennomføringen av dette med inntil fire dykkere pr operasjon, og dette bør utredes
nærmere i dialog med virksomheten.
For øvrig tilrådes blant annet registering av virksomheter som leverer dykketjenester,
meldeplikt for all yrkesdykking, varsling ved alvorlige faresituasjoner og informasjon om
ulykker. Dette ser STAMI på som viktig i det forebyggende arbeid i denne virksomheten, og
tilrådningene støttes.
I punkt 4.5 etterlyses en tydeliggjøring av Arbeidstilsynets regelverk vedrørende NITROXdykking. Dette kan karakteriseres som en type «teknisk dykking», og STAMI tilrår at det
stilles krav om særskilt kompetanse hos dykkerleder/dykkeren før slik dykking kan tillates i
virksomhetene. I punkt 4.10 tar arbeidsgruppen opp obligatoriske krav om dykkerlederkurs
med begrenset gyldighetstid. Kompetanse innen «teknisk dykking» bør inngå under dette
punktet.
I punkt 4.15 behandles blant annet «Henvisningsrutiner til medisinsk utredning». Her savner
STAMI et ønske om prosedyrer for frakt av skadet dykker til trykk-kammer. Det er heller ikke
fremsatt noen ønsker om tilgjengeligheten av behandlingskammer.
Under pkt 4.17 «Regelverkets virkeområde» kunne arbeidsgruppen med hell vurdert en
harmonisering av Petroleumstilsynets og Arbeidstilsynets regelverk innen dykkingen. På den
måten ville dykkevirksomheten «innaskjærs» og offshore om mulig kunne være underlagt
det samme regelverket.

Med vennlig hilsen
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Pål Molander
Direktør
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