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Handlingsplan 
for 

Tønsberg Dykkeklubb 
 

 
 

Dykkeleder og stedfortreder skal være oppnevnt før dykking startes. 
- med stedfortreder menes annen person som kan overta 

dykkelederfunksjonen hvis f.eks dykkeleder ønsker å dykke. 
 
 
DYKKELEDER LEDER REDNINGSARBEIDET. 
ALL annen virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders 
disposisjon. Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på 
selve ulykkesplassen. 

-I mange tilfeller vil det være vanskelig å skjerme ulykkesplass fra 
skuelystne. 
- Ikke la jobben med å jage nysgjerrige gå på bekostning av livreddende 
rednings og varslingsarbeid. 

 
 
ALLE dykkere SKAL opp til overflaten (oppkallingssignal), blåse opp egen vest 
og ta seg til land/fartøy. 

- I mange tilfeller er det utfordrende å få varslet dykkere om å avbryte 
dykket, å delegere dykkeleder funksjonen til annen person hvis 
oppgave er å passe på dykkere som enda er i vannet vil gjøre at 
dykkeleder kan konsentrere seg om ulykkeshendelsen. 
 

LIVREDDING IVERKSETTES 
- Puls, respirasjon, bevissthetsnivå, balanse med mer kartlegges på 

pasienten. 
- Av førstehjelpsutstyr er O2 tilførsel det hjelpemiddel som raskest bør 

tas i bruk. 
- Det er ingen kontraindikasjoner på bruk av O2 slik at dette uansett 

bør benyttes. 
- Det vurderes om drakt/hals må klippes opp for å sikre frie luftveier, 
- Pasient anbefales å ligge. 
- Følg med på bevissthetsnivå. 
- Drikke kan og bør gis hvis pasient er våken og det ikke er mistanke 

om lungesprengning.  
 

http://www.tbgdykk.no/
mailto:tonsbergdykk@gmail.com


 

Tønsberg Dykkeklubb 
Postboks 56 
3101 Tønsberg 

www.tbgdykk.no 
tonsbergdykk@gmail.com 

org.nummer 
982847613 

 

 

2  Sist revidert 01.10.13. 
                          
 

 
VARSLING AV HJELPEAPPARATET IVERKSETTES. 
Dykkeleder skal på bakgrunn av den informasjon vedkommende har innhentet 
om ulykkens art og omfang fatte en beslutning om videre varsling skal utføres. 

-Er man som dykkeleder i tvil er det fullt mulig å ringe vakthavende 
dykkelege på Haukland for råd før eventuell videre varsling iverksettes. 

 
 
Se alarmplan for varsling av ulykke (bakside av dykkelogg) 
 
 
TRANSPORT 
Ett av punktene under varslingen av ulykken er om pasienten skal flyttes. 
 
Ved f.eks. landdykk (eks. Løvøya) vil det være hensiktsmessig å vente på 
ulykkesplass til ambulanse ankommer 
 
Ved sjødykk/øydykk må det kommes til enighet om følgende. 

- Skal dykkebåten frakte pasient til kai/brygge med veiforbindelse ? 
- Kommer redningsbåt ut til dykkeplass ? 
- Kommer redningshelikopter ut til dykkeplass ? 
- Andre alternativ ( NB dette skal avklares med 113 under varsling av 

ulykken) 
 
 

HVA SKAL FØLGE PASIENTEN 
- Dykkejournal inkludert tidligere dykk samme dag. 

Vær her påpasselig med klokkeslett ned og opp på dykket. 
-  Når startet O2 behandling og eventuelt hvor mye/lenge. 
- Dykkecomputer bør følge pasient. 
- Hvis mulig eget ark med Navn og personnummer på pasient samt 

pårørende og telefonnummer samt om pårørende er informert. 
- Dykkeleder følger pasient til annet helsepersonell overtar pasient og 

helsepersonell ”dimitterer” dykkeleder. 
 
 
HVA MED PARDYKKER ? 

- I de aller fleste tilfeller er pardykker symptomfri. 
- Har pardykker symptomer behandles pardykker også som ulykke. 
- Avklar med dykkelege om pardykker (når symptomfri) skal behandles 

med O2 og eller følge pasient til videre behandling på 
sykehus/trykkammer. 
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Dykkeleders stedfortreder overtar ansvaret på dykkestedet. All videre dykking 
innstilles. Pasientens dykkerutstyr samles sammen og oppbevares urørt, 
lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall turn noteres). 
Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet. 
 
Dersom det er ulykke med personskade skal ingen uttale seg massemedia før 
politiet har foretatt nødvendige avhør. Massemedia skal bes om å henvende 
seg til politiet eller dykkeleder. 
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