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Forord
Ved Norsk senter for dykkemedisin har vi ønsket å kartlegge helse og arbeidsforhold hos
nåværende og tidligere innenskjærs yrkesdykkere.
Ved hjelp av Arbeidstilsynets register over yrkesdykkere kunne vi innhente opplysninger om
denne gruppen fra spørreskjema. Fra registeret ble de fleste norske innenskjærs
yrkesdykkere fra 1980 identifisert.
Spørreskjema ble sendt ut våren 2011.
Vi takker alle dykkerne som deltok i studien. Uten deres innsats kunne ikke denne
kartleggingen bli gjennomført.
Vi takker også Rune Ingebrigtsen, Ole-Johnny Fagerli, og Peter Brekken Torheim ved
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen for velvilje og hjelp i forbindelse med bruk av
Dykkerregisteret.
Vi takker også Arbeidstilsynet for tillatelse til å bruke registeret.
Vi takker Tor Fjelldal og Axel Wannag fra Arbeidstilsynet, Frederik Goplen, Stein Helge Glad
Nordahl fra Øre-Nese-Hals-avdelingen på Haukeland universitetssykehus (HUS), noen
utvalgte yrkesdykkere og dykkerselskaper, samt ansatte ved Yrkesmedisinsk avdeling HUS,
for gode innspill ved utforming av spørreskjemaet.
Vi takker Finn Hansen, Johnny Jensen og Rune Djurhuus for innspill til rapporten.
Ikke minst takker vi spesialkonsulent Berit Johannessen ved Yrkesmedisinsk avdeling for
mye praktisk hjelp med identifisering av dykkerne.
Undersøkelsen er finansiert av Arbeidstilsynet og Norsk senter for dykkemedisin, Haukeland
universitetssykehus, Bergen.

Alle ansatte ved Norsk senter for Dykkemedisin, Yrkesmedisinsk avdeling HUS har deltatt i
‘Dykkerstudien 2011’:
o
o
o
o

Ågot Irgens, statistiker, Prosjektleder
Marit Grønning, spesialist i nevrologi, leder for senteret, og professor i bistilling
ved Institutt for klinisk medisin
Einar Thorsen, professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og
overlege i bistilling ved senteret
Kari Troland, spesialist i nevropsykologi

I rapporten presenterer vi hva dykkerne har svart på spørreskjemaet gjennom tabeller og
figurer. Vi har i rapporten valgt å ikke presentere statistiske analyse for å studere forskjeller
mellom gruppene.
Vi er nå i gang med mer avanserte analyser av data fra ‘Dykkerstudien 2011’. Dette ønsker
vi å publisere som artikler i internasjonale tidsskrift.
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Sammendrag
Spørreskjema ble sendt ut til vel seks tusen dykkere. Av disse svarte førtini prosent.
Få av dykkerne er kvinner. Vi valgte å lage ett eget kapittel i rapporten med resultater fra
kvinnelige dykkere.
De 2663 mannlige dykkerne som besvarte spørreskjemaet delte vi inn i tre grupper: Tidligere
yrkesdykkere (1588), nåværende dykkere (595) og dykkere som i hovedsak hadde drevet
med fritidsdykking (480).
Andelen mannlige dykkere med yrkesdykkerskole er høyere hos de nåværende enn de
tidligere yrkesdykkerne, mens fritidsdykkekurs var hyppigere blant yrkesdykkere før enn nå.
Dette tyder på at yrkesdykkerne har høyere dykkekompetanse i dag. Dette bekreftes ved at
flere av nåværende enn tidligere yrkesdykkere har sertifikat klasse I eller høyere.
Flere av de nåværende yrkesdykkerne jobber både med dykking og har annen jobb utenfor
dykkerbransjen.
Ut fra våre tall kan det se ut som antall dykk per år er redusert over tid. Det samme gjelder
for daglig dykkeaktivitet. Det er imidlertid urovekkende at noen fortsatt dykker utenfor tabell.
Omfanget av døgn i metning per år synes redusert i løpet av perioden for denne gruppen.
Blant nåværende og tidligere yrkesdykkere jobber de fleste innen bransjen kai/
anleggsarbeid. Nåværende dykkere jobber oftere innen fiskeoppdrett og redningsdykking.
Både nåværende og tidligere yrkesdykkere jobber mest med inspeksjonsarbeid, fulgt av
vedlikehold og anleggsarbeid.
I ‘Dykkerstudien 2011’ har vi også sett på rapporterte symptomer i løpet av siste år,
sykdommer, tretthet, helse og trivsel og generelle helse. Hovedinntrykket er at tidligere
yrkesdykkere har mest plager.
Flere av de tidligere enn de nåværende yrkesdykkerne rapporterer at de noen gang har vært
bevisstløse under dykk og har hatt trykkfallsyke.
Overraskende mange yrkesdykkere (30-50 %) rapporterer at de har opplevet farlige og
skremmende hendelser under dykking, dette gjelder både nåværende og tidligere
yrkesdykkere. Også mange fritidsdykkere har vært utsatt for farlige, skremmende eller
psykisk belastende hendelser.
Forekomst av ‘ofte fysisk belastende dykking’ er redusert, men også fra 2010 er det så
mange som 9 % (55) som rapporterer dette blant de nåværende dykkerne.
Hvorfor har noen dykkere sluttet i yrket? Dykkerne kunne krysse av for flere årsaker. Ti
prosent fikk ikke fornyet legegodkjenning og tjue prosent sier det var på grunn av
helseforhold og atten prosent var misfornøyd med arbeidsforholdene. Men de fleste valgte å
slutte fordi de fikk en bedre jobb annet sted eller tok annen utdanning.

4

Innledning

Vi utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til 6138 dykkere. 284 ble ekskludert fordi vi
fikk spørreskjemaet i retur fra Posten to ganger eller fordi adressaten ga beskjed om at de
ikke definerte seg som dykkere og derfor ikke kunne fylle ut skjemaet. Førtini prosent (2848)
av de resterende 5854 spørreskjemaene ble besvart.
I rapporten har vi fokusert på mannlige dykkere. Bare 185 (6,5 %) av skjemaene ble sendt
inn av kvinnelige dykkere, og disse er behandlet separat. Siden vi har svar fra få kvinner, må
vi være forsiktig med å trekke slutninger ut fra dette tallmaterialet.
De 2663 mannlige dykkerne som svarte på spørreskjemaet ble delt inn i disse gruppene:
•
•
•

Tidligere yrkesdykkere (1588) – personer som ut fra spørreskjemaet har vært
yrkesdykkere, men har sluttet
Nåværende yrkesdykkere (595) – aktive yrkesdykkere
Dykkerkontroller (480) - personer som ut fra spørreskjemaet hovedsakelig har drevet
med fritidsdykking

Dykkerkontrollene ble i enkelte analyser brukt som referansegruppe.
2663 mannlige dykkere besvarte spørreskjemaet (svarprosent 48,5 %).
Tidligere yrkesdykkere hadde en gjennomsnittsalder på 48 år (SD 11,7) og median 48 år
(Range 21-83). Nåværende yrkesdykkere hadde gjennomsnittsalder 41 år (SD 9,9) og
median 40 år (Range 21-79). Gjennomsnittsalder hos dykkerkontroller var 44 år (SD 9,6) og
median 44 år (Range 23-76).
At vi har en aktiv yrkesdykker på 79 år er vel lite trolig, og må vel skyldes en feilavkrysning.
Rapporten følger i hovedsak rekkefølgen i spørreskjemaet.

1. Dykkerutdanning
Andelen dykkere med yrkesdykkerskole er høyere hos de nåværende enn de tidligere
yrkesdykkerne, mens fritidsdykkekurs var hyppigere blant yrkesdykkere før enn nå. Dette
kan indikere at yrkesdykkerne har høyere dykkekompetanse nå enn før.
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Tabell 1. Høyeste dykkerutdanning hos tidligere, nåværende innenskjærs
yrkesdykkere og dykkerkontroller.
Høyeste dykkerutdanning

Tidligere
yrkesdykkere
n=1588

Nåværende
yrkesdykkere
n=595
Prosent
2,7
27,4
8,1
55,6
6,2

Ikke oppgitt
2,6
Fritidsdykkekurs
42,8
Utdanning fra Marinen
14,1
Yrkesdykkerskole
30,4
Klokkedykkerutdanning
10,1
* Definerer seg kun som fritidsdykkere

Dykkekontroller*
n=480
4,6
75,6
10,8
8,1
0,8

Dykkersertifikat
Mange dykkere hadde dessverre ikke oppgitt type sertifikat. Flere av
nåværende enn tidligere yrkesdykkere har klasse I og R sertifikater. De fleste av
dykkekontrollene har klasse S sertifikat.
Tabell 2. Høyeste dykkersertifikat hos tidligere, nåværende yrkesdykkere og
dykkerkontroller.
Høyeste dykkersertifikat

Tidligere
yrkesdykkere
1588

Ikke oppgitt
Klasse S
Klasse R
Klasse I
Klasse III
* Definerer seg som fritidsdykkere

Nåværende
yrkesdykkere
595
Prosent
2,5
29,7
19,5
33,6
14,6

25,5
25,3
4,2
26,5
18,5

Dykkekontroller*
480
28,5
50,2
1,5
12,3
7,5

2. Arbeidssituasjon
Hva er din nåværende arbeidssituasjon?
Her kunne deltakerne krysse av for flere alternativer. Flere av de nåværende yrkesdykkerne
jobber antakelig både med dykking og har arbeid utenfor dykkerbransjen. De fleste av de
tidligere dykkere er fortsatt yrkesaktive.
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Tabell 3. Arbeidssituasjon hos tidligere, nåværende yrkesdykkere og dykkerkontroller.
Arbeidssituasjon

Dykker
I dykkefirma-ikke dykking
Utenfor dykkerbransjen
Sykmeldt
Uføretrygd
Alderspensjonist
Student

Tidligere
yrkesdykkere
1588
8,3
84,1
5,8
10,0
11,4
5,7

Nåværende
yrkesdykkere
595
Prosent
100
43,7
3,9
0,5
2,1
3,7

Dykkekontroller
480
1,3
87,3
3,5
1,5
3,8
3,5

De som har rapportert at de både er nåværende yrkesdykkere og alderspensjonister antar vi
har kombinert jobb og pensjon.

3. Fritidsdykking
Nitti prosent av tidligere yrkesdykkere krysset av for at de var eller hadde vært fritidsdykkere.
Av disse hadde 43 % sluttet med fritidsdykking. For nåværende yrkesdykkere er disse tallene
henholdsvis 87 % og 14 %. Knapt 30 % av dykkekontrollene hadde sluttet med fritidsdykking.

Dykkereksponering ved fritidsdykking
Omfang av fritidsdykking ble besvart for periodene før 2005, 2005-2009 og fra 2010. Blant
tidligere yrkesdykkere hadde 33 % rapportert mer enn 40 fritidsdykk per år før 2005, 11 % i
perioden 2005-2009 og 4 % i den siste perioden. Tilsvarende tall var for nåværende
yrkesdykkere 27 %, 22 % og 16 %, og blant dykkerkontroller 39 %, 20 % og 9 %. Vanlig
dybde var for tidligere yrkesdykkere 24 meter i de tre periodene, for nåværende
yrkesdykkere og dykkerkontroller 25 -26 meter.

4. Yrkesdykking
Dykkeerfaring
Gjennomsnittlig antall dykk per år hos tidligere og nåværende yrkesdykkere vises i Figur 1.
Før 2005 er dette besvart av 73 % av tidligere yrkesdykkere og 56 % av nåværende
yrkesdykkere. Fra 2005-2009 er spørsmålet besvart av 27 % av tidligere yrkesdykkere og
80 % av nåværende yrkesdykkere og fra 2010 er spørsmålet besvart av henholdsvis 12 %
og 83 %. Manglende besvarelse for en periode skyldes antakelig at dykkerne ikke var aktive
i perioden.
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Figur 1. Gjennomsnittlig antall dykk per år hos tidligere og nåværende yrkesdykkere.
Før 2005

2005-2009

Fra 2010
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Her har vi slått sammen nåværende og tidligere yrkesdykkere for å undersøke om det er en
endring i antall dykk per år over tid. Figur 1 antyder at gjennomsnittlig antall dykk per år nå er
sunket.
Gjennomsnittlig antall dykk per dag da du dykket hos tidligere og nåværende yrkesdykkere
er vist i Figur 2. Før 2005 er dette besvart av 69 % av tidligere yrkesdykkere og 56 % av
nåværende yrkesdykkere. Fra 2005-2009 er spørsmålet besvart av 26 % av tidligere
yrkesdykkere og 73 % av nåværende yrkesdykkere og fra 2010 er spørsmålet besvart av
henholdsvis 14 % og 75 %.

Figur 2. Gjennomsnittlig antall dykk per dag hos tidligere og nåværende yrkesdykkere.
Før 2005

2005-2009

9

Fra 2010

Også i Figur 2 har vi slått sammen nåværende og tidligere dykkere for å se om det er en
endring i daglig dykkeaktivitet over tid. Det kan se ut som gjennomsnittlig antall dykk per dag
er redusert. Som for Figur 1 må vi anta størst usikkerhet i tallene fra den tidligste perioden.
Det er imidlertid foruroligende at noen fortsatt dykker utenfor tabell.

Figur 3. Gjennomsnittlig antall døgn i metning per år hos tidligere og nåværende
yrkesdykkere.
Før 2005

10

2005-2009

Fra 2010

Få av dykkerne drev med metningsdykking. Også i Figur 3 har vi slått sammen nåværende
og tidligere dykkere for å se om det er en endring i mengde metningsdykking per år over tid.
Før 2005 er dette besvart av 17 % av tidligere yrkesdykkere og 6 % av nåværende
yrkesdykkere. Fra 2005-2009 er spørsmålet besvart av 4 % av tidligere yrkesdykkere og 7
% av nåværende yrkesdykkere og fra 2010 er spørsmålet besvart av henholdsvis 1 % og 7
%.
Det kan se ut som gjennomsnittlig antall døgn i metning for denne gruppen per år var høyere
før enn nå. Men siden dette ligger langt tilbake i tid, kan disse opplysningene være usikre.
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5. Yrkesdykking - Forhold rundt dykkingen
Figur 4 omfatter all dykking for yrkesdykkerne i jobb og/eller fritid. Medianverdi for antall
SCUBA- og hjelm/slangedykk er ganske likt, men variasjonen er størst hos nåværende
yrkesdykkere. Det er rapportert mer metningsdykking blant de tidligere yrkesdykkere. Vanlig
dybde ved disse typer dykking viser at median dybde er ganske like.
For totalt antall dykk er det stor spredning. Figur 4 viser box-plot der henholdsvis nedre
kvartil(Q1), median (Q2) og øvre kvartil (Q3) vises i boksen.
Figur 4. Totalt antall dykk og vanlig dybde ved SCUBA, hjelm/slange, metning og bounce
dykking hos tidligere og nåværende yrkesdykkere*.
Totalt antall dykk

Vanlig dybde

* Boxplott med median, øvre og nedre kvartil
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Belastende dykking
Tabell 4. viser at ca. 50 % av nåværende yrkesdykkere i alle tidsperiodene har vært utsatt for
fysisk belastende dykking ofte eller av og til. Hva som er belastende dykk er definert ut fra
norske dykkertabeller: Dykking hvor dybden varierer mye, dypere enn 30 m, bunntiden gir
mer enn 15 min dekompresjonstid, anstrengende dykk eller vært kald eller frosset under
dekompresjonen.
Tabell 4. Rapportering av fysisk belastende dykking hos tidligere, nåværende yrkesdykkere
og dykkerkontroller.
Utsatt for fysisk belastende dykking

Før 2005

2005-2009

Fra 2010

Sjelden
Av og til
Ofte
Sjelden
Av og til
Ofte
Sjelden
Av og til
Ofte

Tidligere
yrkesdykkere
1588
43,0
38,2
18,8
72,7
22,3
5,1
90,1
8,3
1,6

Nåværende
yrkesdykkere
595
Prosent
47,6
38,2
14,3
42,2
46,1
11,7
50,0
48,8
9,2

Dykkekontroller
480
70,7
26,1
3,2
78,5
18,5
3,0
88,6
8,9
2,5

Tidligere yrkesdykkere rapporterte høyere forekomst av belastende dykk i perioden før 2005
enn for periodene 2005-2009 og fra 2010. Dette kan forklares ved at en økende andel av
dykkerne gikk over fra yrkesdykking til fritidsdykking.
Nåværende yrkesdykkere rapporterer omtrent uendret hyppighet av ‘fysisk belastende
dykking av og til eller ‘ofte’ i de tre tidsperiodene. Andelen som rapporterte ‘ofte forekomst’ er
noe redusert i løpet av tidsperiodene, men fortsatt gjelder dette så mye som ni prosent av
dykkerne.

Nåværende dykkesituasjon hos yrkes- og fritidsdykkere

Tabell 5 viser at både stand-by-dykker og med-dykker i stor grad brukes ved yrkesdykking,
men mønsteret er noe ulikt blant de som dykket før og nå. Dykkekontrollene bruker mest
med-dykker. Bruk av godkjente dykkertabeller rapporteres i størst grad hos yrkesdykkere.
Dykkekontrollene bruker oftere computer, både under dykket og til beregning av dykket.
Elektronisk monitorering fra overflaten brukes mest hos nåværende yrkesdykkere.
Overflatedekompresjon brukes i liten grad i alle gruppene (2,4 %, 2,2 % 3,0 %), men det er
påfallende at tre prosent av dykkerkontrollene anga bruk av overflate-dekompresjon.
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For spørsmål knyttet til dykkesituasjonen kunne dykkerne krysse av for flere spørsmål. Hvert
spørsmål kunne besvares med: Alltid, Av og til, Aldri. Tabell 5 oppgir prosent som svarte
Alltid.
Disse spørsmålene er imidlertid ikke besvart av alle. Computer med på dykket er besvart av
54 % av tidligere yrkesdykkere, 98,5 % av nåværende yrkesdykker og 65 % av
dykkerkontrollene. Dykk ut fra computer er besvart av 55 % av tidligere yrkesdykkere, 97 %
av nåværende yrkesdykker og 64 % av dykkerkontrollene. Dykk ut fra godkjente tabeller er
besvart av 55 % av tidligere yrkesdykkere, 99 % av nåværende yrkesdykker og 64 % av
dykkerkontrollene. Elektronisk monitorering fra overflaten er besvart av 53 % av tidligere
yrkesdykkere, 97 % av nåværende yrkesdykker og 63 % av dykkerkontrollene. Har stand-bydykker er besvart av 54 % av tidligere yrkesdykkere, 99 % av nåværende yrkesdykker og 64
% av dykkerkontrollene. Har med-dykker er besvart av 54 % av tidligere yrkesdykkere, 98 %
av nåværende yrkesdykker og 65 % av dykkerkontrollene. Overflatedekompresjon er besvart
av 53 % av tidligere yrkesdykkere, 97 % av nåværende yrkesdykker og 63,5 % av
dykkerkontrollene.

Tabell 5. Dykkesituasjon hos tidligere, nåværende yrkesdykkere og dykkerkontroller.
Nåværende dykkersituasjon
Jobb/fritid
Bruker alltid
Computer med på dykket
Dykk ut fra computer
Dykk fra godkj. tabeller
Elektronisk monitorering
fra overflaten
Har stand-by-dykker
Har med-dykker

Tidligere
Nåværende
yrkesdykkere yrkesdykkere
1588
595
Prosent
56,7
58,4
34,5
24,6
74,2
83,3

Dykkekontroller
480
75,0
52,9
61,7

4,0

13,0

1,7

21,2
50,6

58,6
25,9

9,5
79,5

Stillingsprosent som yrkesdykker - nåværende og tidligere yrkesdykkere
Flere har ikke besvart disse spørsmålene: 72 % besvarte stillingsprosent før 2005, 44 % fra
2005-2009, og 33 % etter 2010.
Fra Tabell 6 kan det se ut til at stillingsprosent som dykker er redusert fra 2005. Etter 2005
oppgir mer enn 70 % at stillingsprosenten som yrkesdykker er 50 % eller lavere.
Tabell 6. Stillingsprosent hos yrkesdykkere over tid.
Stillingsprosent

1-50

Før 2005
2005-2009
Fra 2010

59,5
71,8
72,4

51-99
Prosent
13,3
10,2
8,2

14

100
27,2
18,0
19,4

Ansettelsesforhold i dykkerfirma
Figur 5. Ansettelsesforhold hos tidligere og nåværende yrkesdykkere.

Både nåværende og tidligere yrkesdykkere skulle svare på ansettelsesforhold nå eller da de
dykket. Dykkeren skulle både svare på om han er eller var selvstendig næringsdrivende
dykker og om ansettelse i dykkerfirma. Mange har ikke besvart disse spørsmålene. Blant
nåværende yrkesdykkere hadde 85 % svart på spørsmålet om selvstendig næringsdrivende
og 83 % svart på jobb i dykkefirma. For tidligere yrkesdykkere er tallene henholdsvis 51 % og
82 %. Tjue-en prosent (94) av nåværende yrkesdykkere svarte at de hadde hatt begge
ansettelsesforholdene, 16 % (189) av tidligere yrkesdykkere.
Figur 5 angir prosent som har svart ja blant de som har besvart spørsmålene. Figuren viser
at andel som er ansatt i dykkerfirma og andel som er selvstendig næringsdrivende er ganske
lik blant yrkesdykkere.

I hvilken bransje jobber eller jobbet yrkesdykkerne
Hver dykker kunne krysse av for flere bransjer. Dykkeren kunne også svare om han ofte,
sjelden eller aldri jobbet i bransjen. Figur 6 viser prosent som enten jobber sjelden eller ofte
innen bransjene - ja. Her har vi tolket som – nei - både de som svarte aldri og de som ikke
har svart på spørsmålet.
Hyppigst bransje er kai/anleggsarbeid for yrkesdykkerne. Blant nåværende yrkesdykkere
oppgir halvparten at de jobber med redningsdykking. Dykking relatert til fiskeoppdrett er
hyppigere nå enn før. Noen av dykkerkontrollene, som har svart at de verken er eller har
vært yrkesdykkere, oppgir likevel bransje og arbeid. Dette dreier seg særlig om jobb som
dykkerinstruktør.
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Figur 6. Dykkerrelaterte bransjer rapportert av tidligere yrkesdykkere, nåværende dykkere
og dykkekontroller.

Arbeid som dykker
Figur 7. Rapportert arbeid som dykkeren har/hadde - tidligere yrkesdykkere, nåværende
dykkere og dykkekontroller.
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Hver dykker kunne krysse av for flere typer arbeid. Dykkeren kunne også svare om han ofte,
sjelden eller aldri jobbet med dette. Figur 7 viser prosent som enten jobber sjelden eller ofte ja. Både de som svarte aldri og de som ikke har svart på spørsmålet er her tolket som – nei.
Hyppigst type arbeid var inspeksjon og vedlikehold/renhold. Ti prosent av dykkerkontrollene
oppgir inspeksjonsarbeid.

Arbeid med vibrerende og roterende verktøy
Førti tre prosent av tidligere dykkere og 35 % av de nåværende oppgir arbeid med slagbor
eller annet vibrerende arbeid som dykker. Henholdsvis 45 % og 39 % oppgir arbeid med
roterende arbeid som dykker.

Årsaker til hvorfor man sluttet som yrkesdykker
Åttisyv prosent av de som hadde sluttet som yrkesdykkere hadde oppgitt minst en årsak.
Dykkerne kunne krysse av for flere alternativer.
Tabell 7. Årsaker til hvorfor dykkeren sluttet som yrkesdykker.
Prosent
11,5
23,5
18,0
2,0
6,4
49,8
44,9

Ikke fått fornyet legegodkjenning
Helseforhold
Misfornøyd med arbeidsforhold
Oppsagt
Fått angst ved dykking
Fikk bedre jobb annet sted
Tok annen utdanning

Dette tyder på at de fleste (867) valgte å slutte som yrkesdykkere har tatt annen utdannelse
eller fikk en bedre jobb, mens noen (514) måtte slutte som yrkesdykker av annen grunn.

6. Symptomer/hendelser knyttet til dykking
Flere av de tidligere enn av de nåværende yrkesdykkerne har rapportert at de noen gang har
vært bevisstløshet under dykk eller hatt trykkfallsyke. Dette vises i Figur 8a. Knapt tre
prosent har rapportert både har hatt bevisstløshet og trykkfallsyke. Ca. 3 % har ikke svart på
disse spørsmålene.
Vi spurte også om symptomer knyttet til trykkfallsyke (bends). De med trykkfallsyke som har
besvart dette er vist i Figur 8b. Hud- og ledd-symptomer er hyppigst rapportert. Forekomst av
Utmattet/trett er ganske lik i gruppene. Det er en tendens til at nåværende yrkesdykkere
rapporterer de øvrige symptomene sjeldnere enn tidligere yrkesdykkere. Dykkerkontrollene
rapporterer oftere hodepine enn yrkesdykkerne.
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Figur 8. Bevissthetstap og trykkfallsyke ved dykking, samt symptomer ved trykkfallsyke hos
tidligere, nåværende yrkesdykkere og dykkerkontroller.
a. Bevissthetstap og trykkfallsyke

b. Symptomer ved trykkfallsyke
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Utsatt for farlige, skremmende eller psykisk belastende hendelser
Figur 9. Farlige eller skremmende hendelser, psykisk belastende hendelser hos tidligere,
nåværende yrkesdykkere og dykkerkontroller.
Farlige eller skremmende hendelser

Psykisk belastende hendelser

Overraskende mange yrkesdykkere har rapportert at de har opplevet farlige og skremmende
hendelser under dykking. Forekomsten er ganske lik hos nåværende og tidligere
yrkesdykkere. Også mange fritidsdykkere har vært utsatt for farlige, skremmende eller
psykisk belastende hendelser.
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Har du opplevd alvorlige skader/uhell som ikke ble rapportert
Figur 10. Alvorlige skader/uhell som ikke ble rapportert hos tidligere, nåværende
yrkesdykkere og dykkerkontroller.

Av de som har besvart dette spørsmålet, svarer de fleste aldri på at alvorlige skader og uhell
ikke blir rapportert ): skader og uhell blir alltid rapportert.. Det er likevel et problem at nesten
200 nåværende dykkere oppgir at alvorlige skader eller hendelser ikke rapporteres noen
ganger. Noen få har krysset av for ofte.

7. Plager, symptomer og sykdommer
For de fleste symptomgruppene skal man besvare spørsmålene dersom man har vært plaget
med slike symptomer i løpet av de 12 siste månedene. For spørsmål knyttet til
luftveissymptomer varierer dette.

Luftveissymptomer
Vårt inntrykk er at tidligere yrkesdykkere har mer luftveisplager enn nåværende (Figur 11),
mens dykkerkontroller har minst symptomer. Vi har ikke tatt hensyn til dykkernes alder.
Hyppigste symptom for alle gruppene er: har du vanligvis oppspytt og slim når du hoster og
harker, fulgt av hoster du omtrent daglig og hoster og harker du vanligvis om morgenen.
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Forekomst av tungpustehet er som forventet lavest hos nåværende yrkesdykkere som må
oppfylle helsekrav for å kunne beholde sertifikatet.
Figur 11. Plager eller symptomer fra luftveiene.

Hånd/armsymptomer
Figur 12. Plager eller symptomer fra hånd/arm.

Fordeling av plager og symptomer fra hånd/arm er ganske lik for alle gruppene. Hyppigst er:
smerter/stivhet i muskler eller ledd i hånd eller arm, fulgt av stikking/prikking i hendene, hvite
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fingre når det er ikke er kaldt og våkner om natten med smerter/kribling/nummenhet i hånd
(Figur 12). Tidligere og nåværende yrkesdykkere har ganske likt symptombilde, mens
dykkerkontroller har minst plager.

Muskel/skjelettsymptomer
Fordeling av plager og symptomer fra muskel-skjelett systemet er ganske lik for alle
gruppene. Hyppigst rapporterer de symptomer/plager fra korsrygg, skuldre og nakke (Figur
13).
Tidligere yrkesdykkere har litt mer plager enn nåværende, mens dykkerkontroller har
betydelig mindre symptomer. Det er ikke tatt hensyn til alder.
Figur 13. Plager eller symptomer fra muskelskjelett.

Øre-nese-halssymptomer
Plager og symptomer fra hånd/arm er ganske likt fordelt for alle gruppene. De to hyppigste er
øresus eller ringing i ørene og nedsatt hørsel (Figur 14). Tidligere yrkesdykkere har mer
plager enn nåværende, mens dykkerkontroller har minst symptomer. Tidligere yrkesdykkere
har betydelig sjeldnere plager med smerter med tette bihuler enn nåværende yrkesdykkere.
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Figur 14. Plager eller symptomer fra øre-nese-hals.

Magesymptomer
Figur 15. Plager eller symptomer fra mage.
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Fordelingen av plager og symptomer fra mage er ganske lik for gruppene (Figur 15).
Halsbrann/sure oppstøt og diare er de to hyppigst rapporterte symptomene. Også her er det
en gradient fra tidligere til nåværende yrkesdykkere og dykkerkontroller, men forskjellene
synes mindre enn for de tidligere symptomene.

Mentale plager
Også her rapporteres mest plager hos tidligere yrkesdykkere, mens dykkerkontrollene har
minst plager (Figur 16).
Glemsomhet er det hyppigste symptomet, men også irritabilitet og oppmerksomhets- eller
konsentrasjonsvansker er ofte rapportert.

Figur 16. Mentale plager

Søvnplager
Når det gjelder søvnvansker er det mindre forskjeller mellom gruppene, med noe sjeldnere
plager hos dykkerkontrollene (Figur 17).
De hyppigste plagene er kjent deg søvnig om dagen og ikke vært uthvilt når du våknet.
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Figur 17. Søvnplager.

Diverse plager
Figur 18. Diverse plager.
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Når det gjelder disse plagene er det små forskjeller mellom gruppene, men også her
rapporterte dykkerkontrollene minst (Figur 18).
Den hyppigste plagen (Figur 18) er annen type hodepine. Hos yrkesdykkerne rapporteres i
tillegg symptomene svimmelhet, nummenhet/følelsesløshet uten grunn og skjelving på
hånden uten grunn. Allergi er som forventet rapportert ganske likt i gruppene.

Sykdommer
Når det gjelder sykdommer har tidligere yrkesdykkere noe hyppigere høyt blodtrykk enn de
to andre gruppene (Figur 19). Omtrent åtte prosent av tidligere yrkesdykkere har rapportert
hodeskade med bevissthetstap, mens det for de to andre gruppene er rapportert omtrent det
halve.
Figur 19. Sykdommer.

8 Tretthet, helse og trivsel
Tretthetsskår
Gjennomsnittlig tretthetsskår er høyere for tidligere yrkesdykkere enn for de andre to
dykkergruppene (Figur 20).
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Figur 20. Tretthetsskår.

Livskvalitet
Figur 21. Helserelatert livskvalitet (SF-12).
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Nåværende yrkesdykker
Dykkekontroll

Tidligere yrkesdykkere har noe lavere skår for de fleste skalaene i dette instrumentet (Figur
21), men de høye skårene viser at livskvaliteten er høy for alle gruppene.
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Om din generelle helse
Hva tenker du om livet ditt generelt? For alle dykkergruppene svarer de fleste (ca. 70 %)
«godt» på dette spørsmålet (figur 22). De fleste andre rapporterer ‘som for andre’. Blant de
tidligere dykkere rapporterer 10 % at livet enten er ‘ikke godt’ eller ‘dårlig’.
Hva tenker du om livet nå, sammenlignet med for 5 år siden? – For alle gruppene svarer de
fleste at livet er bedre eller det samme som for 5 år siden (Figur 22). Blant de tidligere
yrkesdykkere rapporterer vel 10 % at livet er ‘verre’ eller ‘mye verre’ enn for 5 år siden.

Figur 22. Om din generelle helse.
Hva tenker du om livet ditt generelt?

Hva tenker du om livet nå, sammenlignet med for 5 år siden?
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Hvordan tror du dykkingen har påvirket helsen din?

Hvordan tror du dykkingen har påvirket helsen din?– Dette spørsmålet besvarer tidligere
yrkesdykkere svært forskjellig fra de to andre gruppene (Figur 22). Blant tidligere dykkere
rapporterer vel 22 % at dykkingen har hatt en negativ påvirkning på helsen, mens det for
nåværende dykkere er 15 % og for dykkerkontroller er 4 %.

9. Bakgrunnsinformasjon

Sivil status og høyeste utdanning
Vel 80 % av dykkerne var gift eller samboere. Det var ingen forskjeller mellom gruppene.
Høyeste utdanning vises i Figur 23. Yrkesfag fra videgående (tidligere yrkesskole) og
høyskole er vanligst utdanning. For nåværende dykkere hadde vel 40 % yrkesfaglig
utdanning.
For alle gruppene er det få som har grunnskole som høyeste utdannelse.
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Figur 23. Høyeste utdanning.

Røyking og alkohol.
Knapt tretten prosent av de tidligere dykkerne røyker nå, omtrent 11 % av nåværende
dykkerne og 8 % av dykkerkontrollene. For alle dykkerne er alkoholforbruket som for resten
av befolkningen. Førti prosent av yrkesdykkerne mener de tåler mindre alkohol nå enn før.
Dette mener 32 % av dykkerkontrollene.

10. Kvinnelige dykkere
185 kvinnelige dykkere besvarte spørreskjemaet (51,5 %). Den yngste var 22 år og den
eldste 69. Gjennomsnittsalderen var 40 år. Gjennomsnittsalderen blant tidligere
yrkesdykkere var 39 år, nåværende yrkesdykkere 38 år og dykkekontrollene 42 år.

Dykkersertifikat
Nittisyv (52 %) av kvinnene har definert seg som tidligere yrkesdykkere, 15 % som
nåværende yrkesdykkere og 33 % som dykkekontroller. De fleste har fritidsdykkekurs som
høyeste dykkerutdanning, men 25 (15 tidligere og 10 nåværende dykkere) har angitt
utdanning fra Yrkesdykkerskole.
De fleste hadde sertifikat klasse S som høyeste dykkerutdanning (86 %). Sytten rapporterte
klasse I, fjorten klasse III og fem klasse R. Mange av yrkesdykkerne hadde ikke oppgitt type
sertifikat.
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I hvilken bransje jobber/jobbet, hvilket arbeid som yrkesdykker
De fleste kvinnelige dykkerne har vært eller er dykkeinstruktører (ofte eller sjelden). Når det
gjelder type arbeid har de tidligere og nåværende dykkerne drevet med inspeksjon og noe
renhold/vedlikehold (ofte eller sjelden).
Figur 24. Rapportert dykkerrelatert arbeid har/hadde - tidligere yrkesdykkere, nåværende
dykkere og dykkekontroller – kvinnelige dykkere.
I hvilken bransje jobber/jobbet
du som dykker (ofte eller sjelden)?

Hva slags arbeid har/hadde
du som dykker (ofte eller sjelden)?
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Nåværende arbeidssituasjon.
Det kunne krysses av for flere alternativer for dette spørsmålet. Av de kvinnelige dykkerne
rapporterer 23 % at de i dag er yrkesdykkere, knapt 2 % at de er ansatt i dykkefirma - men
dykker ikke, 83 % jobber utenfor dykkerbransjen, 7 % er sykmeldte, 3 % uføretrygdete, ingen
er alderspensjonister og 11 % er studenter.

Fritidsdykking
Nittiåtte prosent av de kvinnelige dykkerne var eller hadde vært fritidsdykkere, 30 % hadde
sluttet å dykke. Seksti prosent rapporterer at de er eller hadde vært yrkesdykkere, men 56 %
rapporterer at de har sluttet. Fjorten prosent av kvinnene som svarte på spørsmålet oppga at
de i dag både er yrkesdykkere og fritidsdykkere.

Dykkeomfang
Figur 25. Totalt antall dykk og vanlig dybde ved SCUBA-dykking hos kvinner som er tidligere
og nåværende yrkesdykkere.
Total antall SCUBA dykk

Vanlig dybde v/SCUBA
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Både når det gjelder antall dykk og dybde er det store variasjoner innad i gruppen av
kvinnelige yrkesdykkere (Figur 25).

Belastende dykking
Belastende dykking ble hyppigst rapportert før 2005. For tidligere yrkesdykkere rapporterte
63 % sjelden forekomst før 2005. 74 % 2005-2009 og 96 % fra 2010. Blant nåværende
yrkesdykkere rapporterte henholdsvis 63 %, 54 % og 71 % dette.

Symptomer/hendelser knyttet til dykking
Figur 26. Bevissthetstap og trykkfallsyke ved dykking, samt symptomer ved trykkfallsyke hos
kvinner som er tidligere, nåværende yrkesdykkere og dykkerkontroller.
Bevissthetstap og trykkfallsyke

Symptomer ved trykkfallsyke
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Også blant de kvinnelige dykkerne forekom trykkfallsyke, og det var hyppigst hos de
nåværende yrkesdykkerne.

Utsatt for farlige, skremmende eller psykisk belastende hendelser
Figur 27. Farlige eller skremmende hendelser, psykisk belastende hendelser hos tidligere,
nåværende yrkesdykkere og dykkerkontroller.
Farlige eller skremmende hendelser

Psykisk belastende hendelser
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Kvinnelige dykkere rapporterer sjeldnere enn menn at de har opplevd farlige eller
skremmende hendelser. For alle grupper er det «avdrift» som rapporteres hyppigst. De
rapporterer sjeldnere psykisk belastende hendelser enn mannlige dykkere gjør. For alle de
kvinnelige dykkerne er opplevd nestenulykke hos kollega oftest rapportert.

Har du opplevd alvorlige skader/uhell som ikke ble rapportert
Figur 28. Alvorlige skader/uhell som ikke ble rapportert.

Kvinnelige dykkere svarer at alvorlige skader og uhell oftest ble rapportert. For hele gruppen
oppgir ca.12 % at alvorlige skader/uhell noen ganger ikke ble rapportert (Figur 28).

Plager, symptomer og sykdommer
For de fleste symptomgruppene skulle dykkerne besvare dersom de hadde vært plaget med
slike symptomer i løpet av de siste 12 månedene. For spørsmål knyttet til luftveissymptomer
var varigheten av symptomene lavere.
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Figur 29. Plager/symptomer og sykdommer – luftveier og hånd/arm
Luftveier

Hånd/arm

Kvinnelige dykkere rapporterer mindre luftveisplager enn mannlige dykkere (Figur 29). I alle
gruppene rapporterer mange kvinner smerter/stivhet i musklene. Symptombildet samsvarer
med det hos mannlige dykkere.
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Figur 30. Plager/symptomer og sykdommer – muskel/skjelett og øre-nese-hals
Muskel/skjelett

Øre-nese-hals

Rapportering av muskel/skjelettsymptomer er omtrentlig lik blant kvinnelige og mannlige
dykkere (Figur 30). Flere kvinner enn menn klager over smerter eller tette bihuler, men de
klager mindre over øresus og nedsatt hørsel.
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Figur 31. Plager/symptomer og sykdommer – mage og mentalt
Mage

Mentalt

Alle de kvinnelige dykkerne rapporterte mindre plager med halsbrann/sure oppstøt enn menn
(Figur 31). Øvrige mageplager rapporteres omtrentlig som hos menn. Rapporterte mentale
plager er noe forskjellig hos kvinner og menn. Nåværende kvinnelige yrkesdykkere
rapporterer mer irritabilitet enn de andre gruppene. Alle de kvinnelige yrkesdykkerne
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rapporterer mindre glemsomhet enn mennene, men både dykkerkontroller og tidligere
yrkesdykkere rapporterer mer nedtrykthet/depresjon.
Figur 32. Plager/symptomer og sykdommer – søvn og diverse
Søvn

Diverse

Søvnplager rapporteres omtrent likt hos kvinner og menn. Kvinnelige yrkesdykkere har i
mindre grad kjent deg søvnig om dagen, hatt økt søvnbehov, ikke vært uthvilt når du våkner
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enn de øvrige gruppene (Figur 32). Tidligere kvinnelige yrkesdykkere og dykkerkontroller
rapporterer mer svimmelhet enn menn. Få av de kvinnelige nåværende yrkesdykkere har
rapportert diverse plager.
Figur 33. Plager/symptomer og sykdommer

Få nåværende yrkesdykkere har rapportert sykdommer (Figur 33). Det er overraskende at
over 10 % har rapportert høyt blodtrykk. For øvrige grupper er forekomst av høyt blodtrykk
betydelig lavere enn hos menn.
Flere menn har rapportert sykdommer enn kvinner.

Tretthet, helse og trivsel
Figur 34. Tretthetsskår og helserelatert livskvalitet (SF-12).
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Tretthetsskår varierer mye hos kvinnene (Figur 34). Skår hos kvinnelige
dykkerkontroller er høyere enn hos mannlige dykkekontroller.
Figur 35. Helserelatert livskvalitet (SF-12)
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Livskvalitet er lik hos kvinnelige tidligere yrkesdykkere og dykkerkontroller, og noe høyere for
nåværende yrkesdykkere.

Om din generelle helse
Hva tenker du om livet ditt generelt? – For alle gruppene svarer de fleste kvinnene at de
synes de har et godt liv (Figur 36). De resterende av nåværende dykkere og dykkerkontroller
synes at deres liv er like bra som andres. Noen svært få rapporterer at livet ikke er godt eller
dårlig.

Hva tenker du om livet ditt generelt? – For alle gruppene svarer de fleste kvinnene at de
synes har et godt liv (figur 36). Noen svært få rapporterer at livet ikke er godt eller dårlig.
Hva tenker du om livet nå, sammenlignet med for 5 år siden? – For alle gruppene svarer de
fleste at livet er bedre eller det samme som for 5 år siden (Figur 36).
Hvordan tror du dykkingen har påvirket helsen din?– Få kvinner mener at dykkingen har hatt
en negativ påvirkning på helsen (figur 36).
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Figur 36. Om din generelle helse.
Hva tenker du om livet ditt generelt?

Hva tenker du om livet nå, sammenlignet med for 5 år
siden?

Hvordan tror du dykkingen har påvirket helsen din?
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Bakgrunnsinformasjon
Vel 70 % av tidligere dykkere og dykkerkontroller er gift eller samboer, mens tallet er 60 %
hos nåværende dykkere.
Figur 37. Høyeste utdanning.

Kvinnelige dykkere hadde høyere utdannelse enn mennene. Universitet- og
høyskoleutdanning var hyppigst.
Fem prosent av tidligere yrkesdykkere og dykkerkontroller røyker, mens 15 % av de
nåværende dykkerne røyker. Omtrent 50 % av tidligere yrkesdykkere og dykkerkontroller
rapporterer at de tåler mindre alkohol nå enn før, mens 30 % av de nåværende dykkerne
gjør det.
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Vedlegg

Ordliste
Median

Sentralitetsmål. Etter å ha sortert målinger er median (Q2) verdien til
målingen der 50 % målinger er lavere enn verdien.

Nedre kvartil

Etter å ha sortert målinger er nedre kvartil (Q1) verdien til målingen der
25 % målinger er lavere enn verdien.

Øvre kvartil

Etter å ha sortert målinger er øvre kvartil (Q3) verdien til målingen der
75 % målinger er lavere enn verdien.

Box plot

Grafisk fremstilling av numeriske data. Presenterer Q1, Q2, Q3, Q4
maksimum verdi. Box plot kan også indikere ekstremverdier.

Spørreskjema
Se neste side
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Forespørsel om deltakelse i:
Dykkerstudien 2011 - Helse og arbeidsforhold hos
norske dykkere

Haukeland universitetssjukehus

Markør for vinduskonv.

Februar 2011

Dette arket rives av før utfylt spørreskjema legges i svarkonvolutten

Bakgrunn og hensikt
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en studie ved Haukeland universitetssjukehus, Nasjonalt
kompetansesenter for hyperbar og dykkemedisin. Du er kontaktet fordi du er registrert i Arbeidstilsynets
sertifikatregister for yrkesdykkere.
Vi ønsker svar på vedlagte spørreskjema fra alle som er registrert i registeret - både nåværende og tidligere
yrkesdykkere, nåværende og tidligere fritidsdykkere. Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) den 03.11.2010 med saksnummer 2010/2529.
Formål med Dykkerstudien
• Å studere i hvilken grad dykking medfører helseplager
• Å studere yrkesdykkeres arbeidsforhold
• Å studere hvor lenge dykkerne blir i yrket
o Faktorer som bidrar til at noen blir lenge i yrket
o Faktorer som bidrar til at noen forlater yrket før pensjonalder

Vi vet at du sannsynligvis mottar mange henvendelser om å delta i spørreundersøkelser både på telefon og med
post. Vi håper du likevel vil ta deg tid til å svare på spørreskjemaet.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Det er frivillig å delta i studien. Ved å fylle ut spørreskjemaet samtykker, du i å delta. Informasjonen som registreres
om deg, skal kun brukes slik som beskrevet i formålet med studien. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine
opplysninger gjennom en navneliste. Bare autorisert personell knyttet til prosjektet har adgang til navnelisten som
kan finne tilbake til deg.
Innsamlede opplysninger kan ikke brukes i oppfølgningsundersøkelser med mindre REK godkjenner slik bruk.

Informasjon om utfallet av studien
Resultater fra studien vil bli publisert i vitenskapelig tidsskrift, i Dykkenytt og på våre hjemmesider.

Alle som returnerer spørreskjemaet er med i loddtrekning om en iPad (nettbrett).
Mer informasjon om oss finner du på våre nettsider:
http://www.helse-bergen.no/dykkemedisin
Om du feilaktig er kontaktet, kan du ringe oss eller sende en e-post (55973882 eller agot.irgens@helse-bergen.no).
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Notat
Til: Alle mottakere av spørreskjema i prosjektet
"Dykkerstudien 2011: Helse og arbeidsforhold hos norske dykkere"

Følgebrev til spørreundersøkelse i prosjektet
"Dykkerstudien 2011: Helse og arbeidsforhold hos norske dykkere"
Spørreundersøkelsen utføres av Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og
dykkkemedisin, Yrkesmedisinsk avd.,
Haukeland universitetssykehus, 5021 BERGEN
Arbeidstilsynet fører tilsyn med bl.a. undervannsarbeid/yrkesdykking, og legger
stor vekt på forebygging for å unngå helseskader. Ovennevnte prosjekt kan gi
bedre kunnskap om risikoforhold og helseskader blant yrkesdykkere. Dette er
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Dykkerstudien 2011

Haukeland universitetssjukehus

Ved Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus ønsker vi å fremme
kunnskap om dykking, dykkeres helse og arbeidsforhold. Vi skal også sikre best mulig utredning og behandling for skadde
dykkere. For å gjøre dette trenger vi mer informasjon fra dykkere, altså dere, om deres arbeidsliv og helse. Du er kontaktet
fordi du er registrert i Arbeidstilsynets register for yrkesdykkere. Vi håper du vil bidra ved å fylle ut spørreskjemaet.
Det er viktig du svarer enten du er yrkesdykker eller fritidsdykker, om du har dykket mye eller lite, om du i dag er aktiv
dykker eller ikke, om du er frisk eller syk.

Skjemaet skal leses av en maskin. Det er derfor viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig.

•
•
•

I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret som du mener passer best, slik: X
Hvis du mener at du har satt kryss i feil boks, kan du rette det ved å fylle boksen helt, slik: ■
Tallboksene har to eller flere ruter. Når du skriver et ett-sifret tall, bruker du den høyre ruten. Eksempel: 5 skrives slik
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Dykkerutdanning
1a. Utdanning og årstall:

(besvar hver linje)

+

Ja

Nei

1b. Type sertifikat
og årstall:

Årstall

Fritidsdykkekurs

Klasse I

Dykkekurs i marinen

Klasse II

(besvar hver linje)

Ja

Nei

Årstall (1. gang)

+
Yrkesdykkeskole

Klasse III

Klokkedykkeutdanning

Klasse R

Ingen formell dykkeutdanning

Klasse S

Arbeidssituasjon
2. Hva er din nåværende arbeidssituasjon?

(sett ett kryss på hver linje):

Ja

Nei

+

Dykker ........................................................
Jobber i dykkefirma, men dykker ikke ......
Jobber utenfor dykkebransjen ...................

i såfall, hvilket yrke har du? _______________________
Sykemeldt eller får arbeidsavklaringspenger
Uføretrygdet ...............................................
Alderspensjonist .........................................
Student/skoleelev .......................................

Fritidsdykking
Ja

Årstall

3a. Er / var du fritidsdykker?

Hvis ja, hvilket år begynte du å dykke?

3b. Har du sluttet å fritidsdykke?

Hvis ja, hvilket år sluttet du å dykke?

3c. Fritidsdykking
- angi type og omfang:
Yrkesdykking - 10.000 - 02-2011 - Bording

Nei

Før 2005 ..............................
2005 - 2009 .........................
Fra 2010 ..............................

Gjennomsnittlig ant. fritidsdykk per år
0

1-20

21-40

>40

+

Vanlig
dybde(m)

Teknisk dykking
Ja

Nei

Max dybde(m)

2

Yrkesdykking
Ja

Nei

Årstall

+

4a. Er / var du yrkesdykker?

Hvis ja, hvilket år begynte du som yrkesdykker?

4b. Har du sluttet som yrkesdykker?

Hvis ja, hvilket år sluttet du som yrkesdykker?

4c. Yrkesdykking
- angi type
og omfang:

Gjennomsnittlig ant. dykk
per dag du dykket

Gjennomsnittlig ant. yrkesdykk per år
0

1-50

51-100

101-150

>150

1

2-3

>4

Gjennomsnittlig ant. døgn
i metning per år
0

1-20

21-60

>60

Før 2005
2005-2009
Fra 2010

Forhold rundt dykking
5. All dykking - angi omtrentlig omfang og dybder

+

Totalt ant dykk

(jobb og/eller fritid):

Med luft

Med nitrox

Med blandingsgass Vanlig dybde(m) Max dybde(m)

SCUBA
Hjelm/
slange
Metning
Bounce
6. Har du vært utsatt for fysisk belastende dykking?

(jobb og/eller fritid)
Dykking hvor dybden varierer mye, dypere enn 30 m, bunntiden gir mer enn 15 min dekompresjons-tid, anstrengende dykk eller
vært kald eller frosset under dekompresjonen.

+

Ikke dykkefri dag etter 3 dager
med belastende dykk?

Utsatt for belastende dykking?
Sjelden

Av og til

Ofte

Sjelden

Av og til

Gjentatte dykk hvis første dykk
var belastende?

Ofte

Sjelden

Av og til

Ofte

Før 2005
2005-2009
Fra 2010
7. For deg som dykker nå, nåværende dykkesituasjon i jobb eller fritid:
Alltid

Av og til

(sett ett kryss på hver linje)
Aldri

+

Har du computer med på dykket? .....................................
Dykker du ut fra computerens beregninger? .....................
Dykker du ut fra godkjente dykketabeller? ........................
Er det elektronisk monitorering fra overflaten? ..................
Har du stand-by-dykker? ...................................................
Har du meddykker? ............................................................
Dykker du med overflatedekompresjon (OD-O2)? .................
8a. For deg som jobber eller har jobbet som dykker?
Hvor stor stillingsprosent utgjorde dykking per år?

(sett ett kryss på hver linje)
0%

1-50%

51-99%

100%

Før 2005 .......................................................................
2005-2009 ....................................................................
Fra 2010 .......................................................................
8b. Ansettelsesforhold og antall år:
(minst ett alternativ)

Selvstendig næringsdrivende dykker:
Annet: ................................................

Ja

Nei

Antall år

Ja

Nei

Antall år

Ansatt i dykkefirma:

+
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8c. I hvilken bransje jobber / jobbet du som dykker?

(sett ett kryss på hver linje)
Ofte
Sjelden

Aldri

Kai/anlegg ......................................................................
Fiskeoppdrett ..................................................................
Skjellsanking ..................................................................
Offshore/oljerelatert ........................................................
Redningsdykker .............................................................
Dykkefotograf .................................................................
Dykkeinstruktør ...............................................................
Marin forskning ...............................................................
Annet ...............................................................................
8d. Hva slags arbeid har / hadde du som dykker?

+

(sett ett kryss på hver linje)
Ofte

Sjelden

Aldri

Anleggsarbeid ............................................................
Inspeksjon ..................................................................
Vedlikehold/renhold ..................................................
Legging av kabler/rør ................................................
Sprengningsarbeid ....................................................
Sveising .....................................................................
Annet .........................................................................
Var dette tungt fysisk arbeid? ...................................

+
+

8e. Har du noen gang jobbet med:

(besvar hver linje)
Ja, som dykker

Ja, i annet arbeid

Nei

Slagbor, eller annet vibrerende verktøy:

Hvis ja, antall år

Roterende verktøy:

Hvis ja, antall år

Ved bruk av vibrerende eller roterende verktøy:
Har/hadde du kribling i en eller flere fingre minst 20 min etter slik bruk
Er/var du nummen i en eller flere fingre minst 20 min etter slik bruk

Ja

Nei

8f. I hvilken grad har du vært utsatt for kraftig støy på arbeid og i fritiden?
Lite/ubetydelig

(sett ett kryss på hver linje)

En del/mye

Under dykking ..............
I annet arbeid ...............
På fritiden .....................

+

8g. Har du vært sykmeldt pga sene/benhinnebetennelse / strekk / forstuvning som skyldes dykking:
Ja

Nei

Hvis ja, antall ganger

9. Til deg som har sluttet som yrkesdykker. Hvorfor sluttet du?

(sett ett kryss på hver linje)

Ja
Ikke fått fornyet legegodkjenning .....................................................
Helseforhold ......................................................................................
Misfornøyd med arbeidsforhold ........................................................
Fikk bedre jobb annet sted ...............................................................
Tok annen utdanning ........................................................................
Oppsagt.............................................................................................
Fått angst ved dykking .....................................................................
Annet (beskriv kort) ...........................................................................

Nei

+

__________________________
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Symptomer / hendelser knyttet til dykking
10. Har du noen gang hatt:

(besvar hver linje)

Ja

Nei

Antall ganger

+

Tap av bevissthet under dykk ...................
Trykkfallsyke ..............................................
Hvis du har hatt trykkfallsyke (bends):
Hvilke symptomer - antall ganger. Hvilken behandling - antall ganger.
Ja
Nei
Antall
Behandling

+

ganger

I kammer

(besvar hver linje)

Overflate beh. m/O2

Rekompr. i sjø

Ingen

Hud
Ledd
Hodepine
Utmattet/trett
Svimmel
Ustø
Nedsatt kraft i
armer og/eller ben
Nedsatt følelse i
armer og/eller ben
Problem med
vannlating
Samtidig ustø,
kvalm og svimmel

Øresus
11. Har du i forbindelse med dykking vært utsatt for farlige, skremmende eller psykisk belastende hendelser?
(sett ett kryss på hver linje)

Farlige eller skremmende hendelser:
Ja
Kutt av pustegass ...........................................
Truffet/nesten truffet av fallende gjenstander
Avdrift ..............................................................
Sittende/hengende fast ...................................
Annet ...............................................................
Psykisk belastende hendelser:
Søkt etter druknete personer ..........................
Søk etter barn .................................................
Tap av kollega eller venn ................................
Opplevd nestenulykke hos kollega .................
Annet ..............................................................

Nei

+
_____________________________________________

_____________________________________________

12. Har du opplevd alvorlige skader/uhell som ikke ble rapportert?
Aldri
Noen ganger
Ofte

+

+
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Plager, symptomer og sykdommer
13. Luftveier

+

(sett ett kryss på hver linje)

Ja

Nei

1. Hoster eller harker du vanligvis om morgenen? ..............................................................
2. Hoster du omtrent daglig? ...............................................................................................
3. Har du vanligvis oppspytt og slim når du hoster eller harker? ........................................
Hvis ja, har du hoste med oppspytt daglig i tre måneder eller mere i året? ..................
4. Blir du tungpustet når du går med vanlig fart på flat mark? ...........................................
5. Blir du tungpustet når du går sammen med jevnaldrende på flat mark?........................
6. Blir du mer tungpusten enn jevnaldrende når du går i motbakker? ................................
7. Har du hatt anfall med pipelyder i brystet? .....................................................................
Hvis ja, hvor lenge har du hatt dette? Antall år

+

14. Hånd/arm – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:

(sett ett kryss på hver linje)

Ja

Nei

1. Stikking/prikking i hendene .............................................................................................
2. Oppvåkning om natten med smerte, kribling, nummenhet i hånd .................................
3. Hvite fingre når det er kaldt .............................................................................................
(Hvite betyr klar avfarging av fingre med en skarp kant mot vanlig hud, ofte fulgt av rødme.)

4.
5.
6.
7.
8.

Hvis ja, er det ubehagelig når du varmer opp fingrene .................................................
Smerte/stivhet i muskler eller ledd i hånd eller arm ........................................................
Hvite fingre (når det ikke er kaldt) ...................................................................................
Vansker med å åpne lokk, plukke opp småting (skruer, knapper) .................................
Dykke-relatert håndeksem (dykkerhender) .....................................................................
Annet håndeksem ............................................................................................................

+
15. Muskel/skjelett – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med smerter
og/eller stivhet i muskler og ledd, som har vart i minst 3 måneder sammenhengende.

(sett ett kryss på hver linje)

Ja

Nei

1. Nakke ..............................................................................................................................
2. Øverst i rygg ....................................................................................................................
3. Korsrygg ..........................................................................................................................
4. Skulder .............................................................................................................................
5. Albu. .................................................................................................................................
6. Håndledd/hånd ...............................................................................................................
7. Lyske ...............................................................................................................................
8. Hofte ................................................................................................................................
9. Kne ..................................................................................................................................
10. Ankel/fot ........................................................................................................................

+
16. Øre-nese-hals – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:

(sett ett kryss på hver linje)

Ja
1.
2.
3.
4.

17. Mage – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:

(sett ett kryss på hver linje)

Ja
1.
2.
3.
4.

Nei

Smerter eller tette bihuler ...............................................................................................
Øresus eller ringing i ørene .............................................................................................
Nedsatt hørsel .................................................................................................................
Ytre øregang- eksem/plager. ...........................................................................................

Halsbrann/sure oppstøt ..................................................................................................
Mageknip ........................................................................................................................
Diaré ................................................................................................................................
Treg mage .......................................................................................................................

+

Nei
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18. Mentalt – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:

(sett ett kryss på hver linje)

Ja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nei

Oppmerksomhets- eller konsentrasjons vansker ............................................................
Irritabilitet ........................................................................................................................
Glemsomhet ....................................................................................................................
Vansker med å få organisert deg ....................................................................................
Engstelse / uro ................................................................................................................
Nedtrykthet / depresjon ..................................................................................................

+

+

19. Søvn – Har du ofte i løpet av de siste 3 månedene:

(sett ett kryss på hver linje)

Ja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nei

Kjent deg søvnig om dagen .............................................................................................
Hatt vanskelig for å sovne om kvelden ...........................................................................
Våknet gjentatte ganger om natten .................................................................................
Våknet for tidlig og ikke fått sovet igjen ..........................................................................
Hatt mareritt .....................................................................................................................
Hatt økt søvnbehov ..........................................................................................................
Ikke vært uthvilt når du våknet ........................................................................................

20. Diverse – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:

(sett ett kryss på hver linje)

Ja

Nei

1. Migrene ............................................................................................................................
2. Annen type hodepine .......................................................................................................
3. Svimmelhet .....................................................................................................................
4. Skjelving på hånden selv om du ikke fryser / er redd .....................................................
5. Nummenhet, følelsesløshet og / eller prikking i føtter uten noen spesiell grunn ...................
6. Vannlatingsproblemer ......................................................................................................
7. Eksem andre steder enn hånd / arm ...............................................................................
8. Allergi ..............................................................................................................................
9. Svetting/svettetokter. .......................................................................................................
10. Hjertebank ......................................................................................................................
11. Åndenød .........................................................................................................................
21. Sykdommer – Har du eller har du hatt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

+

(sett ett kryss på hver linje)

Ja

Nei

Høyt blodtrykk ................................................................................................ .................
Sukkersyke ..................................................................................................... .................
Hodeskade med bevisstløshet / besvimelse ...................................................................
Epilepsi ........................................................................................................... .................
Leddgikt ...........................................................................................................................
Kreftsykdom .................................................................................................... ................
Hjerneslag eller hjerneblødning. .......................................................................................
Hjerteinfarkt eller angina pectoris (hjertekrampe) ............................................................
Psykisk sykdom ...............................................................................................................

Tretthet, helse og trivsel
22. Tretthet – Marker hvor enig du er i hvert utsagn ved å sette kryss i ruten som passer
(1 er sterkt uenig og 7 er helt enig)

(sett ett kryss på hver linje)
sterkt uenig

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

helt enig

2

3

4

5

6

7

Min motivasjon er mindre når jeg er trett .............................
Fysisk aktivitet fører til tretthet .............................................
Jeg blir fort trett ....................................................................
Trettheten reduserer min fysiske kapasitet ..........................
Trettheten gir hyppige problemer for meg ...........................
Trettheten påvirker evnen til å utføre plikter og oppgaver ...
Trettheten er ett av mine verste symptomer ........................
Trettheten påvirker mitt arbeid, familien og det sosiale liv ...

+

+
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23. Helse og trivsel
De neste spørsmålene handler om hvordan du ser på din egen helse. Hvis du er usikker på hva du skal svare, vennligst svar så godt du kan.

1. Er helsen din slik at den begrenser deg i utførelsen av disse aktivitetene nå?
Ja, begrenser
meg mye

(Kryss av ett alternativ på hver linje)
Ja, begrenser
Nei, begrenser meg
meg litt
ikke i det hele tatt

a. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, støvsuge,
gå en tur eller drive med hagearbeid ..............................
b. Gå opp trappen flere etasjer ...........................................

+

2. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine
daglige gjøremål på grunn av din fysiske helse?
(Kryss av ett alternativ på hver linje)
Ja
Nei
a. Du har utrettet mindre enn du hadde ønsket ..................................
b. Du har vært hindret i visse typer arbeid eller andre aktiviteter .......
3. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine
daglige gjøremål på grunn av følelsesmessige problemer (f.eks. fordi du har følt deg deprimert eller
engstelig)?
(Kryss av ett alternativ på hver linje)
Ja
Nei
a. Du har utrettet mindre enn du hadde ønsket ..............................................
+
b. Du har utført arbeidet eller andre gjøremål mindre grundig enn vanlig ......
4. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye har smerter påvirket ditt vanlige arbeid (gjelder både arbeid
utenfor hjemmet og husarbeid)? (Kryss av ett alternativ)
Ikke i det hele tatt
Litt
En del
+
Mye
Svært mye
5. De neste spørsmålene handler om hvordan du har følt deg og hvordan du har hatt det de siste 4 ukene.
For hvert spørsmål, vennligst velg det svaralternativet som best beskriver hvordan du har hatt det.
Hvor ofte i løpet av de siste 4 ukene har du:

(Kryss av ett alternativ på hver linje)
Hele
Nesten
Mye av
En del
tiden
hele tiden tiden
av tiden

Litt av
tiden

Ikke i det
hele tatt

a. Følt deg rolig og harmonisk? ............................
b. Hatt mye overskudd? .......................................
c. Følt deg nedfor og trist? ..................................
6. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye av tiden har
din fysiske helse eller følelsesmessige problemer
påvirket din sosiale omgang
(som å besøke venner, slektninger osv.)?
(Kryss av ett alternativ)
Hele tiden
Nesten hele tiden
En del av tiden

7. Stort sett, vil du si helsen din er:
(Kryss av ett alternativ)
Utmerket
Meget god
God
Nokså god
Dårlig

Litt av tiden
Ikke i det hele tatt

24. Om din generelle helse

+

(sett ett kryss på hver linje)
Godt

Som for andre

Ikke godt

Bedre

Verre

Dårlig

1. Hva tenker du om livet ditt generelt?...........................
2. Hva tenker du om livet ditt nå, sammenlignet med for fem år siden?
25. Tror du dykkingen har påvirket helsen din, i såfall hvordan?
(sett ett kryss)

Positivt påvirkning
Negativ påvirkning
Ingen påvirkning

+

Samme

Mye verre
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Bakgrunnsinformasjon
26. Bor du sammen med:

+

(sett et kryss for hvert spørsmål og angi antall)

Ja

Nei

+

Antall

Ektefelle/samboer/partner ...................
Personer over 18 år .............................
Personer under 18 år ...........................
27. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? (sett ett kryss)
Grunnskole
Yrkesfag - videregående
Allmennfag - videregående

28. Røyking
Ja
Røyker du daglig nå? .........................

Nei

Ja

Hvor mange år har du røykt i ditt liv?
Skriv årstall da du sluttet å røyke: .....
Skriv antall sigaretter du pleide å
røyke daglig (ca): ................................

Universitet

29. Hvor mye alkohol har du drukket
gjennomsnittlig per uke det siste året?
1 alkoholenhet= 0,33l øl = 0,33l rusbrus= et glass vin
(15cl) = et lite glass brennevin(4cl)
(sett ett kryss)

Hvis ja, skriv antall sigaretter daglig:
Har du røykt tidligere og sluttet? .......

Høyskole

Nei

Ja
Er totalt avholdende .......................
Mindre enn 6 enheter pr. uke .........
7 - 12 enheter pr. uke .....................
13 - 18 enheter pr. uke ...................
19 - 24 enheter pr. uke ...................
Mer enn 24 enheter pr. uke ............
Ja

Nei

Tåler du mindre alkohol nå enn før?

+
30. Synes du spørreskjemaet dekker de viktigste problemstillingene?
Hvis nei, hva mangler:

Ja

Nei

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet!

+

+

