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Høringsbrev - Revisjon av IS-1879 - Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på 
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert yrkesdykkere) 

Innledning 
I Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs 
(FOR-2010-12-20 nr. 1780) er det gitt generelle overordnede krav til helse. Det følger av 
forskriftens § 2 at Helsedirektoratet skal gi nærmere regler om helseundersøkelsen og 
veiledning når det gjelder helsekravene. Dette er ivaretatt i IS-1879 - Veileder til Forskrift om 
helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert 
yrkesdykkere). Denne ble sist revidert i 2015, hvor blant annet helsekrav til dykkere ble tatt inn. 
 
Helsedirektoratet vurderer å foreta en mindre revisjon av veilederen, med bakgrunn i innspill vi 
har fått etter revisjonen i 2015. 
 
Foreslåtte endringer 
Endringene gjelder både enkelte av helsekravene og utvidelse av ansvarsområdet til 
Klagenemnden, til også å gjelde dykkere innaskjærs. 
 
Helsekrav:  
Endringer foreslås i kapittel 5, 8, 14 og 16. 
 
Sykdommer som Addisons sykdom, Multippel sklerose og Parkinsons sykdom er ikke behandlet 
i veilederen. Vi ber om innspill på om det er erfaringsgrunnlag for at også disse sykdommene 
bør omtales. 
 
Klagenemnden: 
Det er gjort tilpasninger i veilederen i de avsnittene hvor Forskrift om utførelse av arbeid 
(FORFOR-2011-12-06-1357) er nevnt. Denne forskriften regulerer dykking innaskjærs. Endringer 
i denne forskriftens kap. 26 trådte i kraft fra 1.1.2019. Det er Direktoratet for Arbeidstilsynet 
som har fortolkningsansvaret for denne forskriften og forvaltningsansvaret for dykkere 
innaskjærs. Tilpasninger er derfor gjort i kapittel 1, 3, 5, 17 og 18, i samarbeid med 
Arbeidstilsynet. 
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Saksbehandlingen i saker som gjelder dykkere innaskjærs er noe annerledes enn for dykkere 
utaskjærs, slik det fremgår av forslag til endring av tekst i kap. 3, 5, 17 og 18. Informasjon om disse 
sakene finnes også på arbeidstilsynet.no.  
 
Oppfølgning - tilbakemelding  
Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til Forskrift om helsekrav 
for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert yrkesdykkere). Den 
gjeldende versjonen av veilederen finnes på Helsedirektoratets nettside.  
 
Høringen  
Høringssvar bes sendt pr. e-post til postmottak@helsedir.no. Høringsfristen er satt til 1. juli 2020. 
  
Vennligst merk høringssvaret 19/7200. Også andre enn høringsinstansene kan sende svar på 
høringen.  
 
Spørsmål om høringen kan rettes til avdelingsdirektør Helga Katharina Haug eller seniorrådgiver 
Mari Mjøs. 
 

 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Helga Katharina Haug 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/helseerklaring-for-arbeidsdykking/
https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=Helsekrav+for+arbeidstakere+p%C3%A5+petroleumsfeltet&type=helsedirektoratet%3Aveileder
mailto:postmottak@helsedir.no

