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

 
Forslag til endret ordlyd i veileder IS-1879: 
 
 
1. Innledning 
Nest siste avsnitt: 
 
Selv om helsekravene for innaskjærs dykkere er lik helsekravene for dykkere til havs, så er 
saksbehandlingsrutinene noe ulik for disse helseerklæringene. Avslag på helseerklæring for 
innaskjærs yrkesdykkere etter Forskrift om utførelse av arbeid, kan påklages. Klageinstans er 
samme klagenemnd som for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til 
havs, jf. Forskrift om utførelse av arbeid § 26-43 fjerde ledd. For nærmere informasjon om 
saksbehandlingsrutinene for slike klager, se arbeidstilsynet.no/tema/dykking/helseerklaring-for-
arbeidsdykking/ 
 
3 Prinsipper for utstedelse av offshore helseerklæring og helseerklæring for yrkesdykkere 
3.1 Formål 
Andre avsnitt: 
 
Likeledes stiller FOR-2011-12-06 nr. 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr 
og tilhørende tekniske krav (heretter kalt Forskrift om utførelse av arbeid) krav til 
helsetilstanden hos de som utfører innaskjærs yrkesdykking. Dette ved et krav om, at 
arbeidstaker som ved legeundersøkelse viser seg å ha sykdom eller skade som øker risiko for 
ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner, ikke skal benyttes til slikt arbeid.  
 
Nytt tredje avsnitt: 
Helsekravene som dykkerlegen skal forholde seg til, er tatt inn i denne veilederen. Helsekravene 
er i praksis identiske enten det gjelder dykking utaskjærs eller innaskjærs. 
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3.3 Gyldighetstid 
Andre avsnitt: 
 
Helseerklæring for dykking har inntil ett års gyldighetstid, helseerklæring for øvrige 
arbeidstakere i petroleumsvirksomheten har inntil to års gyldighetstid. Arbeidsgiver og 
operatør kan kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er grunn til å tro at personen ikke lenger 
oppfyller kravene til helseerklæring, jf. Helsekravforskriften § 16 og Forskrift om utførelse av 
arbeid § 26-43. For arbeidstakere som omfattes av Helsekravforskriften, må et slikt krav 
begrunnes skriftlig overfor arbeidstakeren. 
 
3.4 Saksbehandling  
Siste avsnitt: 
 
Skjemaer nevnt i Helsekravforskriften utarbeides av Fylkesmannen i Rogaland  og godkjennes av 
Helsedirektoratet.  For helseerklæring for innaskjærs dykking etter Forskrift om utførelse av 
arbeid, benyttes skjema som finnes på arbeidstilsynet.no/tema/dykking/helseerklaring-for-
arbeidsdykking/ 
  
5 Generelle krav til helseundersøkelsen og helseattesten 
5.2 Tilleggskrav for dykkere  
Nest siste avsnitt: 
 
Helsekravene i dette dokumentet er en veiledning til Helsekravforskriften. Forskriften er 
avgrenset til Petroleumslovens virkeområde. Annen lovgiving og Forskrift om utførelse av 
arbeid regulerer innaskjærs ervervsmessig dykking. Det må ses hen til helsekravene i denne 
veilederen i vurderingen av om kravet i Forskrift om utførelse av arbeid, om å ikke ha «sykdom 
eller skade som øker risiko for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner», er oppfylt. Det 
vises til kapittel 5.3 vedrørende helseundersøkelse av innaskjærs dykkere. 
 
5.3 Helsekrav for dykkere som omfattes av Forskrift om utførelse av arbeid 
Forskrift om utførelse av arbeid angir at en innaskjærs dykker ikke skal ha sykdom eller skade 
som gir økt risiko for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner. Arbeidsgiver kan kreve, 
dersom arbeidsgiver eller dykkeren selv erfarer helsesvikt som kan ha betydning for dykkerens 
helse eller evne til å ivareta egen og andres sikkerhet, at dykkeren skal fremstille seg til ny 
legeundersøkelse, jf. § 26-43. 
 
Fordi helsekravene ikke er tatt inn i Forskrift om utførelse av arbeid blir det legen som ved 
undersøkelsen av dykkeren må vurdere om vedkommende har/ikke har, «sykdom eller skade 
som øker risikoen for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner», jf. Forskrift om utførelse av 
arbeid § 26-43 annet ledd. Helsedirektoratet anbefaler likevel at de generelle helsekravene som 
er beskrevet i kapitlene 5.1 og 5.2, også legges til grunn ved helseundersøkelse og vurdering av 
om ovennevnte krav i forskrift om utførelse § 26-43 annet ledd, er oppfylt. Dersom legen 
vurderer at kravet i § 26-43 annet ledd er oppfylt, (dvs. at dykkeren ikke har «sykdom eller skade 
som øker risiko for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner»), kan helseerklæring utstedes. 
 
Hvis dykkerlegen konkluderer med at kravet i forskrift om utførelse § 26-43 annet ledd, ikke er 
oppfylt, skal det utstedes erklæring om ikke oppfylte helsekrav/udyktighetserklæring for 
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yrkesdykking. Avgjørelsen skal begrunnes. Det kan utstedes helseerklæring med begrensninger. 
f.eks. dybde. Hvis dykkerlegen ikke finner å kunne utstede helseerklæring, fordi kravet i § 26-43 
annet ledd ikke vurderes som oppfylt, f.eks. fordi ett av helsekravene i denne veilederen ikke er 
oppfylt, vil det kunne søkes om dispensasjon fra selve kravet om helseerklæring, dette med 
hjemmel i § 1-5 i Forskrift om utførelse av arbeid.  I et slikt tilfelle kan det dersom vilkårene i 
denne bestemmelsen er oppfylt, dispenseres fra selve kravet om gyldig helseerklæring i 
forskriftens § 26-11. En slik søknad skal sendes Arbeidstilsynet. 
 
Det finnes mer utfyllende informasjon angående dette på arbeidstilsynet.no/dykking/ 
helseerklæring og i kommentar til Forskrift om utførelse av arbeid § 26-43 som også er 
tilgjengelig på arbeidstilsynet.no.  
 
Se også kapittel 17.3 Tilleggskrav for helseundersøkelse av dykkere og kapittel 18 Klage.    
 
8 Hjerte- og karsystemet 
8.6 Perifer sirkulasjon 
 
Siste avsnitt om personer med heterozygot Leiden-mutasjon tas ut av veilederen.  
 
14 Førlighet 
14.4 Tilleggskrav for dykkere 
Andre avsnitt: 
 
”Fysisk yteevne” representerer en rekke ulike delfaktorer som blant annet utholdenhet, styrke, 
spenst, leddutslag og biomekanisk effektivitet. Det er ikke praktisk å teste alle disse faktorene – 
dykkere som er fysisk aktive (trener regelmessig) har de beste forutsetningene for å ivareta 
ytelseskravene. Dykkerlegen skal derfor registrere dykkerens fysiske aktivitetsnivå. Fysisk 
utholdenhet skal testes med standardisert metode. Kapasiteten skal minimum tilsvare 13 
metabolske ekvivalenter (METS). Målt ved estimert eller direkte beregnet maksimalt 
oksygenopptak skal dette for menn være minimum 45 ml/min/kg for dykkere under 30 år og 
minimum 40 ml/min/kg for dykkere over 30 år. For kvinner er kravet 10 % lavere. 
 
 
16 Andre lidelser 
16.9 Allergisk reaksjon/anafylaksi 
Personer som har hatt alvorlig allergisk reaksjon som påvirker to eller flere organsystemer 
(hud/slimhinner, luftveier, mage/tarm, sirkulasjon, bevissthet) er i utgangspunktet uskikket for 
offshorearbeid. 
 
Hvis alle følgende kriterier er oppfylt, kan petroleumslegen likevel utstede helseerklæring: 

 Vedkommende må ha vært utredet av spesialist med kompetanse i allergologi. 

 Utredningen skal inkludere relevante allergitester med mindre spesialisterklæringen 

godtgjør at det er uhensiktsmessig. 

 Vedkommende må ikke ha alvorlig astma, da dette øker sannsynligheten for livstruende 

anfall. En stabil, mild til moderat astma øker i liten grad risikoen for livstruende 

anafylaksi. 

 Det må ikke foreligge tvil om hvilke allergener vedkommende reagerer på. 
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 Personer kan ikke ha hatt en alvorlig allergisk reaksjon som har krevd sykehusbehandling 

eller evakuering fra offshoreinstallasjon, de siste to år. 

Dersom ikke alle kriteriene er oppfylt, kan det søkes om dispensasjon fra helsekravene hos 
Fylkesmannen i Rogaland. Søknaden bør inneholde beskrivelse av tidligere anfall, resultatene av 
en allergologisk utredning, opplysninger om eventuell astma, og opplysninger om hvorvidt 
allergenene kan unngås offshore. Ved allergi mot fødevarer skal det foreligge en uttalelse fra 
den ansvarlige for forpleining på den eller de innretningene personen skal reise til. 
 
Gjeldende kapittel 16.9, Tilleggskrav for dykkere blir kapittel 16.10 
  
17 Legens merknader og konklusjon 
17.3 Tilleggskrav for helseundersøkelse av dykkere  
Siste avsnitt: 
 
For dykkere som skal dykke innaskjærs, er helseundersøkelsen hjemlet i Forskrift om utførelse 
av arbeid. Detaljer om saksbehandlingsregler, utstedelse av helseerklæring, helseerklæring med 
begrensning, erklæring om ikke oppfylte helsekrav/udyktighetserklæring, er beskrevet i kapittel 
5.3. Fylkesmannen i Rogaland kan ikke prøve helseerklæringer for innaskjærs dykkere. Dersom 
legen utsteder udyktighetserklæring, evt. helseerklæring med begrensninger, kan klagenemnda 
overprøve vedtaket, etter innstilling fra Direktoratet for arbeidstilsynet. For mer informasjon om 
saksbehandlingen av slike klager, se arbeidstilsynet.no/dykking, hvor det også finnes 
kommentar til § 26-43 i Forskrift om utførelse av arbeid. 
 
18 Oversending til Fylkesmannen i Rogaland. Klage 
18.1 Oversending til Fylkesmannen i Rogaland   
Første avsnitt: 
 
Kapittel 18.1 og 18.2 har bare anvendelse for arbeidstakere som undersøkes etter 
Helsekravforskriften. I kapittel 18.3 behandles saksbehandlingsreglene ved klage, både for de 
som undersøkes etter Helsekravforskriften, og for innaskjærs dykkere som undersøkes etter 
Forskrift om utførelse av arbeid. 
 
18.3 Klage  
18.3.1 Klagenemda 
Klagenemnda har fire medlemmer som alle er oppnevnt av Helsedirektoratet. Ved stemmelikhet 
har lederen dobbeltstemme. Fylkesmannen i Rogaland er sekretariat for klagenemnda og det er 
et krav at sekretariatet skal ha juridisk kompetanse. 
 
Den som klager har rett til å møte i nemnda og ha med seg en fullmektig. 
 
18.3.2 For arbeidstakere og dykkere som er undersøkt etter Helsekravforskriften  
Fylkesmannens avgjørelse er et enkeltvedtak og kan innen 3 uker klages inn for klagenemnda.  
Nemnda kan prøve alle sider ved saken. Dersom den bestemmer at vedkommende skal få 
helseerklæring, kan nemnda sette vilkår og begrensninger. Erklæringen kan ikke gis lenger 
gyldighetstid enn to år, respektive ett år. Nemnda kan bestemme at dersom det søkes om ny 
dispensasjon når gyldighetstiden er ute og det ikke er endringer helsemessig eller 
arbeidsmessig, kan Fylkesmannen i Rogaland behandle saken ferdig. 
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Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. 
 
18.3.3 For dykkere som er undersøkt etter Forskrift om utførelse av arbeid 
Utsteder legen en udyktighetserklæring og dykkeren er uenig i legens avgjørelse, kan han klage 
på avgjørelsen. Klageinstans (den som avgjør klagen) er samme klagenemnd som den som er 
nevnt i kapittel 18.3.1. En slik klage skal sendes til Direktoratet for arbeidstilsynet som skriver 
innstilling til klagenemnda i klagesaken. Klagefristen er 3 uker. 
 
Fylkesmannen i Rogaland legger frem klagesaken med direktoratets innstilling for klagenemnda 
i nemndas møte. Dette gjøres på vegne av Direktoratet for arbeidstilsynet.   
 
Klagenemnda kan ikke dispensere fra enkelthelsekrav slik som i sakene under kapittel 18.3.2. 
Den generelle dispensasjonsadgangen for innaskjærs dykkere  er omtalt under kapittel 5.3. 
 
Nemnda kan prøve alle sider ved saken. Dersom den bestemmer at vedkommende skal få 
helseerklæring, kan nemnda sette vilkår og begrensninger. Erklæringen kan ikke gis lenger 
gyldighetstid enn ett år. 
 
Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 
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