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For å få mest mulig ut av dette 
foredraget

• Før presentasjonen
– Prøv, vær så snill, prøv å 

ikke være forutinntatt
• Under presentasjonen

– Still avklarende
spørsmål, men vent med 
diskusjonen

• Etter presentasjonen
– Utfordre konklusjonen 

basert på 
kunnskapskilder jeg har 
oversett
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Min konklusjon etter denne 
litteraturgjennomgangen

• Dykking flere dager på 
rad 
(«progresjonsdykking») 
gir en akklimatisering 
som reduserer 
sannsynligheten for TFS 
på etterfølgende dykk
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Bakgrunn
• Hva jeg selv har skrevet – og nå angrer 

på....
– NDBT (1-5 utg)

• «Gjentatte dykk og dykking flere dager 
på rad har vist seg å kunne gi øket 
risiko for TFS selv om tabellen har vært 
fulgt»

• Standardtabell
– Det skal ikke dykkes mer enn tre dager 

på rad dersom ett eller flere av dykkene 
har vært belastende

• OD-O2 tabell
– Dykking flere påfølgende dager øker 

risikoen for TFS, spesielt ved dype OD-
O2-dykk, og særlig dersom dykkingen 
har vært fysisk krevende, eller det har 
vært dykket opp mot maksimale 
bunntider.
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Hvor langt opphold bør man ha 
etter tre dager med dykking?

• NDBT 4.utg
– «Det skal ikke dykkes mer enn tre 

dager på rad» og «Etter maksimalt 
tre påfølgende dykkedager skal 
man ha en dag uten dykking»
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Hvor langt opphold bør man ha 
etter tre dager med dykking?

• NDBT, 5. utg
(Standardtabell, pkt 19)
– Det skal ikke dykkes mer 

enn tre dager på rad 
dersom ett eller flere av 
dykkene har vært 
belastende. I slike tilfeller 
skal det være et 
etterfølgende 
overflateintervall på 
minimum 24t (dykkefri 
dag).

• NORSOK U-103: 2019 
kap 9.3.2
– After three days of diving

the diver shall not dive, or 
dive to maximum 9 msw
(EAD), for one calendar
day

Her er det uenighet!!!
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Oppsummering - humanstudier

Publik Utvalg Metode Utfallsmål Resultat
Golding 1960 Tunnel Register TFS ↓

Walder 1965 Tunnel Register TFS ↓
Thalmann 1985 Dykking Eksper TFS ↓
Elliott 1969 Dykking Eksper TFS ↓
Eckenhoff 1984 Sim. dykk Eksper VGE+Sympt VGE: 0 

Hudkløe: ↓
Dunford 2002 Dykking Observ VGE ↓
Zanchi 2014 Dykking Eksper VGE ↓
Souday 2016 Sim. dykk Eksper VGE ↓ (?)
Schellart 2012 Dykking Eksper VGE ↓
Zanchi 2014 Dykking Eksper VGE ↓
Doolette 2003 Dykking Spørreskjema Symptomskår 0

Kursivmarkerer studier med god kvalitet (detaljert beskrivelse av datagrunnlag og med en tydelig konklusjon). ↓
markerer akklimatiseringseffekt. 0 angir indifferent resultat/fravær av akklimatiserende eller sensitiviserende effekt.
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Oppsummering - dyrestudier

Publik Specie Utfallsmål Resultat
Lehner 1994 Sau TFS og VGE TFS: ↓

VGE: 0
Dong 2002 Kanin Ischemisk skade medulla (↓)
Montcalm-Smith 2010 Rotte TFS ↓

Kursiv markerer studier med god kvalitet (detaljert beskrivelse av 
datagrunnlag og med en tydelig konklusjon). ↓ markerer 
akklimatiseringseffekt. 0 angir indifferent resultat/fravær av 
akklimatiserende eller sensitiviserende effekt.

8

Retrospektiv humanstudie

• Golding FC et al Brit J Ind Med 
1960

• Retrospektiv studie
– Bygging av Dartford-tunnelen 1957-

1959 under Themsen (Kent/Essex)
– 1200 arbeidere,  122 000 

kompresjoner
• 1060 skift-arbeidere (8t skift)
• Trykk inntil 2,9 Bar abs (119 000 

kompresjoner med >2.1 Bar)
• 685 tilfeller med TFS
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Golding et al 1960

• Utvalg
– 22 stålarbeidere, 

naive for tidligere 
trykkeksponering, ca
30 eksponeringer 
hver

– Viser en vesentlig 
reduksjon i 
forekomst av TFS 
som funksjon av 
antall 
trykkeksponeringer
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Retrospektiv humanstudie

• Walder, Biometeorology 1965
• Retrospektiv studie

– Bygging av Tyne tunell 1948-50 
(maks 38 psig, tilsv 26 m)

– 376 tunellarbeidere, 40 000 
kompresjoner

– 350 TFS hos 181 arbeidere
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Walder 1965

• Funn
– Insidens av TFS 

korrelert til ukentlig 
engasjement av nye 
arbeidere

– Insidens av TFS 
negativt korrelert 
med antall 
kompresjoner
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Walder 1965

• Funn
– Insidens av TFS reduseres ila de første 10 dager 

også i kohorter med 10, 50 og 100 kompresjoner
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Humanstudier - eksperimentelle

• Thalmann, NEDU 
Report 1-85
– 174 dykkere, 1582 

manndykk med 
Heliox, ECCR, 
pO2=0,7 ATA
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Thalmann 1-85

• Profil 36m/40 min:
– Serie 3

• Mye forutgående 
dykking

• TDT 40 min
• 40 dykk/0 TFS

– Serie 4a
• Ingen progresjonsdykk
• TDT 40 min, luft fra 

24m
• 17 dykk/7 TFS (41%)

• Profil 36m/40 min
– Serie 4b

• Progresjonsdykk 
24m/50 min og 30m 
30 min

• 31 dykk/3 TFS (10%)
– Serie 5

• TDT 50 min
• 39 dykk/0 TFS
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Thalmann 1-85

Serie 2 Mar-
Apr 1982 
(77 dykkere)

Serie 3 Aug-
Sep 1985 
(35 dykkere)
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Thalmann 1-85

Serie 4 Sep 
1983 (39 
dykkere, 28 
nye)

8. Sep 13. Sep 14. Sep 15. Sep 19. Sep 22. Sep 23. Sep
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Eksperimentell humanstudie

• Elliott DH, Aerospace Med 1969
– Formål: Teste nye dekompresjons-tabeller for 

heliox konstant FO2

– Flere serier. Serie «Gibraltar»:
• Test av to dykkeprofiler til hhv 100 og 91 msw
• 12 dykkere

– 6 dykkere uten foregående dykk
– 6 dykkere med 4 heliox og luftdykk 18-100 m 

progresjonsdykk «jevnt fordelt» over foregående 14 
dager
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Elliott 1969

• Samtlige (N=6) dykkere
uten oppøving («naive») 
fikk TFS eller 
symptomer

• 1/6 dykkere med 
oppøving fikk 
symptomer, ingen TFS)

Test 91 m
TFS

91 m
«Niggles»

100m
TFS

100m 
«Niggles»

Akklim 0/6 1/6 0/6 0/6
Naive 1/4 3/4 1/2 1/2
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Repetitive diving workshop 1991

• Drew Richardson/PADI
– Spørreskjema delt ut på DEMA 

1991
• 18 «dive resorts», 9 «liveaboard

dive boats» og 7 
utdanningsorganisasjoner 
besvarte

– Ca 100 000 årlige dykk
• Respons på skjema

– 13/27 >= 2dykk/dag
– 18/23 uten dykkefri dag
– Typisk 5 dager med dykk ila 7 

dagers opphold
– Ca 2 TFS/100 000
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Repetitive diving workshop 1991

• Bret Gilliam
– Ett år (1989) med data fra et 

«live aboard» dykkebåt
• 77 680 dykk.

– 57% brukte dykkecomputer
– Typisk 3 dykk/dag over 5 dager
– 7 fikk TFS (1/10 000) (alle disse 

«brukte» tabell(2/10 000))
– Ingen TFS hos de profesjonelle 

dykkelederne (625 
dykk/år/dykker)
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Repetitive diving workshop 1991

• C Fife et al
– Gjennomgang av 7523 

vitenskapelige (uv arkeologi, 
Tyrkia) dykk 1985-1989

• 30-57m, 5-6 dykk/uke, 2 
dykk/dag, BT 20 min

– 3 TFS (4/10 000)

– Dopplermonitorering
• 1989: 5 dykkere,4 uker, 240 dykk 

42-48m
• »There were no statistically

significant trends in bubble grade 
from day 1 through 6 or from 
week 1 to week 4»
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Eksperimentell humanstudie

• Eckenhoff og Hughes, Proc Underwater Physiol VIII 
1984
– Formål

• Observere helseeffekter og VGE etter dykking flere dager på rad
– Utvalg

• 15 forsøkspersoner (menn)
– Intervensjon

• Simulerte dykk til 50m, 30 min BT, 32 min TDT hver dag i 12 dgr
– Observasjon

• VGE (prekordialt hvert 15. min i 2t etter dykk)
• Egenrapportert helse (spørreskjema)
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Eckenhoff og Hughes 1984

• Ingen assosiasjon mellom VGE 
og antall etterfølgende dager 
med dykking

• Signifikant reduksjon i hudkløe 
som funksjon av antall dager 
med dykking (P<0.001)
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Observasjonsstudie: VGE

• Dunford et al, UHM 2002
– Formål

• Registrere forekomst av VGE etter ordinære (ikke standardiserte) 
fritidsdykk

– Utvalg
• 67 dykkere som gjennomførte 281 dykk ila 101 dykkedager ifm 6 

«dykketurer» til Karibiske øyer arrangert av DAN.
– Målinger

• VGE (prekordial/skulder) x1 20-40 min etter dykk
• Dybde/tid data registrert av dykkecomputer

– Beregning
• pDCS (dybde/tid)
• Kategorisk boblegrad HBG (VGEKM>2)
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Dunford et al 2002

• Resultat
– HBG assosiert med 

pDCS (p<0.001)
– OR for HBG 

reduseres med 0,68 
for hver dag med 
dykking (p<0.001)
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Eksperimentell humanstudie

• Zanchi et al, Int J Sport Med 2014
• Formål

– Avklare om dykking flere dager på rad påvirker forekomst 
av VGE

• Metode
– Utvalg

• 16 mannlige dykkere
– Intervensjon

• Dykk i sjø, 18m 47 min hver dag i 4 dager
– Observasjon

• 2D UL scannning for VGE hvert 20min i 2t
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Zanchi et al 2014

• Resultat
– 0 TFS
– OR <1 for høygradig VGE Dag 

3 og 4 sammenlignet med Dag 
1 (95% KI)
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Eksperimentell humanstudie

• Souday V, Plos one, 2016
• Formål

– Se om forekomst av VGE ble redusert ved bruk av Nitrox
• Metode

– Utvalg
• 12/47 forsøkspersoner positivt selektert for høy boblegrad etter 

initialt provokasjonsdykk
– Intervensjon

• Simulert dykk 28m, BT 55 min, pustegass trykkluft eller 
Nitrox36. TDT 40’30’’. Randomisert Luft>Nitrox og Nitrox>Luft 
(minimum 24t OI)

– Observasjon
• VGE blindet  0, 30, 60 og 90 min etter avsluttet dekomp.
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Souday et al 2016

• Resultat
– Signifik mindre VGE etter 

Nitrox dykk sammenlignet 
med luftdykk (primær 
problemstilling)

– Luftdykk #2 ga mindre VGE 
etter 30 og 60 min (NS??) 
enn seleksjonsdykk #1
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Eksperimentell humanstudie

• Schellaert&Sterk UHM 2012
– Avklare om gjentatt dykk til samme dykkedybde øker sannsynligheten for 

TFS
• Metode

– Eksperimentell, kontrollert studie
– Utvalg

• 28 forsøkspersoner (sportsdykkere), 53 +/- 11 år
– Intervensjon

• 2 dykk til 20 m, 40 min BT, OI 2:30
– Dekompresjon – Gruppe 1S og 2S

» 1S: N=13, 4m, 7 min
» 2S: N=15 4 min 10 m og 3 min 4 m

– Utfallsmål
• Uavhengig: pDCS basert på en probabilistisk modell
• Avhengig variable: VGE (CW 40 og 100 min etter avsluttet dekomp)
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Schellaert & Sterk 2012
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Schellaert & Sterk 2012

• Resultat
– Forventet mer VGE etter 

dykk #2 (logB 0,29), 
men observer færre 
(logB -0,14) (p<0.01)

• Fortolkning
– Mange dager uten 

dykking øker 
sannsynligheten for TFS 
ved første gangs dykk?
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Helseovervåking: 
Spørreundersøkelse

• Doolette, UHM 2003
– Problemstilling

• Vil dykking flere dager på rad øke sannsynligheten for redusert 
egenopplevet helse?

– Metode
• Utvalg

– Dykkere involvert i dykking i utvalgte virksomheter i australsk havbruksnæring  
som har samtykket i registrering av elektroniske dykkelogger 
(dykkecomputere) og egenrapportert helse hver dykkedag (spørreskjema) 
» Spørreskjema om egenopplevet helse og dykkeprofil innhentet for 1376 

dager ila 3 år
• 920 dykkedager med minst to etterfølgende dager med dykking

• 35 dykkere og 820 dykkedager med komplette datasett for 
egenrapportert helse
• 575 dager med tilgjengelige data fra dykkecomputer
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Doolette UHM 2003

• Variable
– pDCS

• Probabilistisk modellert 
basert på elektronisk 
registrert dybde/tid data

– Egenrapportert helse
• Diver Health Score (DHS, 

0-30) registrert 
umiddelbart etter hvert 
dykk
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Doolette UHM 2003

• TFS
– Ingen i kohorten med 

dykking flere dager på 
rad

– 2 i utvalget med 
enkelt-dykk

• DHS
– Ingen assosiasjon 

mellom antall dager 
med dykking og DHS
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Eksperimentell studie rotte
• Montcalm-Smith et al, J Appl Physiol 2010
• Formål

– Registrere effekten av gjentatt dykking på forekomst av 
TFS (akklimatisering)

• Metode
– Eksperimentell dyrestudie, rotter
– Intervensjon

• Simulerte dykk 
• Daglige «treningsdykk» etterfulgt av et kontrollert enkelt-dykk 

(175 ft (53m)/60 min)
– Observsjon/utfallsmål

• TFS
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Montcalm-Smith et al 2010
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Montcalm-Smith et al 2010
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Montcalm-Smith et al 2010

• Resultat
– Akklimatisering etter 

gjentatte dager med 
dykk til 21m 
reduserer TFS (men 
ikke dødelighet) ved 
etterfølgende dykk til 
53m/60 min.
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Eksperimentell studie sau

• Lehner et al, Abstract, UHMS annual meeting 1994
• Formål

– Registrere effekt av akklimatisering og sikkerhetsstopp på 
VGE og TFS ved eksperimentelle dykk på sau

• Metode
– Sau (N=4)
– To dykk til 40m gjennomført med 2 dgr mellomrom

• Direkteoppstigningsdykk og 5 min sikkerhetsstopp på 3m. 
– Gjentatt i motsatt sekvens etter 2 uker
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Lehner et al 1994

• Metode (forts)
– Registrering

• Symptom på TFS
• VGE (Spencer)

• Resultat
– Totalt 30% TFS (detaljer ikke gitt)
– Spencer Grade 1/2/3: 10/29/62 %
– Akklimatisering reduserer TFS (p<0.05) men ikke 

forekomst av VGE
• Ingen ytterligere detaljer gitt

– (Svak beskyttende effekt av sikkerhetsstopp)
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Eksperimentell studie kanin

• Dong et al, Anesthesiology 2002
– Problemstilling

• Kan forbehandling med HBO begrense ischemisk skade 
på ryggmarg?

– Metode
• Våkne kaniner
• Ischemi indusert ved 20 min ligatur av abdominalaorta 

distalt for nyrearterien
• Utfallsmål

– Klinisk nevrologisk vurdering etter forsøkslutt
– Histopatologisk evaluering av ryggmarg
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Dong et al 2002

• Intervensjon
– Kontrollgruppe
– Intervensjonsgrupper (5 dgr) (1t 

intervensjon/dg)
• 1t trykkluft 2,5 ATA (HB)
• 1 t 100% O2 1 ATA (HO)
• 1t HBO 2,5 ATA (HBO)

• Resultat
– Kun HBO ga signifik. bedring av 

klinisk funksjon og histopatologisk
skadeomfang
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Oppsummering - humanstudier

Publik Utvalg Metode Utfallsmål Resultat
Golding 1960 Tunnel Register TFS ↓

Walder 1965 Tunnel Register TFS ↓
Thalmann 1985 Dykking Eksper TFS ↓
Elliott 1969 Dykking Eksper TFS ↓
Eckenhoff 1984 Sim. dykk Eksper VGE+Sympt VGE: 0 

Hudkløe: ↓
Dunford 2002 Dykking Observ VGE ↓
Zanchi 2014 Dykking Eksper VGE ↓
Souday 2016 Sim. dykk Eksper VGE ↓ (?)
Schellart 2012 Dykking Eksper VGE ↓
Zanchi 2014 Dykking Eksper VGE ↓
Doolette 2003 Dykking Spørreskjema Symptomskår 0

Kursivmarkerer studier med god kvalitet (detaljert beskrivelse av datagrunnlag og med en tydelig konklusjon). ↓
markerer akklimatiseringseffekt. 0 angir indifferent resultat/fravær av akklimatiserende eller sensitiviserende effekt.
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Oppsummering - dyrestudier

Publik Specie Utfallsmål Resultat
Lehner 1994 Sau TFS og VGE TFS: ↓

VGE: 0
Dong 2002 Kanin Ischemisk skade medulla (↓)
Montcalm-Smith 2010 Rotte TFS ↓

Kursiv markerer studier med god kvalitet (detaljert beskrivelse av 
datagrunnlag og med en tydelig konklusjon). ↓ markerer 
akklimatiseringseffekt. 0 angir indifferent resultat/fravær av 
akklimatiserende eller sensitiviserende effekt.
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