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Har ikke dette pr. dato 

 

 

Generelt 

Sikkerhetsleder er leder for sikkerhetskomiteen (utpekes ved behov) og har det daglige 

ansvaret for klubbens IK og HMS. Sikkerhetsleder skal til enhver tid vurdere om IK-systemet 

er godt nok. Sikkerhetsleder skal sammen med sikkerhetskomiteen og sekretær sørge for at IK 

systemet oppdateres og at forandringene gjøres kjent for klubbens medlemmer. 

 

Instruks for sikkerhetsleder består av: 

 Instruks for sikkerhetsleder 

Hoveddel (denne) 

 Aktuelle lover, forskrifter mm. 

2.26 Lover for TDK 

2.27 Formålsparagraf for TDK 

6.6 FOR 1994-11-10 nr 1134 Forskrift om tryggleiken vedsportsdykking 

6.8 FOR 1996-12-06 nr 1127 Forskrift om systematisk helse- miljø- og 

 sikkerhetsarbeid i virksomheter INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN 

6.10 Norm sikkerhetsregler NDF 

 Atuelle instrukser 

1.1 TDKs HMS/IK-strategi 

1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse 

1.3 Vurdering av risiko og tiltak for å forhindre ulykker 

2.13 Instruks for sikkerhetskomité 

2.14 Instruks for dykkerledere 

2.24 Medlemmer 

2.31 Kalender for styret og komiteenes faste rutiner 

3.1 Sikkerhetsregler 

3.2 Sjekkliste for dykkerledere 

3.3 Dykkerflagg: Instruks for bruk 

3.4 Håndsignaler 

3.5 NDFs sikkerhetsfond 

3.6 Dykkerulykke 

3.7 Dykkerulykke: HANDLINGSPLAN 

3.8  Dykkerulykke: ALARMPLAN 

3.9 Dykkerulykke: BRUK AV VHF RADIO I NØD 

3.10  Dykkerulykke: FØRSTEHJELP 

3.11  Dykkerulykke: HJERTE OG LUNGEREDNING 

3.12  Dykkerulykke: TRYKKFALLSYKE OG LUNGEBRIST 

3.13  Dykkerulykke: SKADE TABELL 

 

 Aktuelle lister 

7.2 Dykkerlederliste 

7.11 TDK dykkerlogg 

7.12 Dykkerstatistikk 

 Aktuelle skjemaer og logger 

8.1 Avviksskjema 
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8.2 Skjema for godkjenning av dykkerledere 

 

 8.4 Rapportskjema – dykke-episode til NDF 

8.5 Søknadsskjema NDF sikkerhetsfond 

 

 Aktuelle forskrifter mm. 

I tillegg til denne instruksen skal sikkerhetsleder gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene 

i gjeldende lover og forskrifter. 

 

Sikkerhetskomiteen 

Sikkerhetsleder er leder av sikkerhetskomiteen. Det er sikkerhetsleder som utpeker komiteens 

medlemmer.  

 

Dykkerledere 

Sikkerhetsleder er ansvarlig for opplæring og godkjenning av klubbens dykkerledere. Se for 

øvrig: 2.14 Instruks for dykkerledere. 

 

IK-håndboken 

IK-håndboken beskriver klubbens IK-system og inneholder alle instrukser, sjekklister, lover, 

forskrifter mm. som er knyttet til IK-systemet. Sikkerhetsleder er ansvarlig for at IK-

håndboken til en vær tid oppfyller de gjeldende krav og bestemmelser. 

 

Årlig gjennomgang av internkontrollsystemet. 

Før hver årsmøte skal klubbens internkontrollsystem vurderes. Alle instrukser, sjekklister, 

kontrollskjema o.l. som er knyttet til IK-systemet skal gjennomgås. 

Følgende forhold skal vurderes særskilt: 

 Er det avdekket feil / mangler ved IK-systemet? 

 Er aktiviteten i klubben forandret på en slik måte at IK-systemet må tilpasses den nye 

aktiviteten? 

 Er det kommet nyere lover / forskrifter som må innarbeides i IK-systemet? 

Sikkerhetsleder skal koordinere gjennomgangen. Hvis det er behov for å gjøre forandringer av 

IK-systemet skal sikkerhetsleder lage forslag og fremme dette for styret. 

 

Gjennomgang av IK-systemet etter farlige situasjoner. 

Dersom aktiviteten i klubben har ført til farlige situasjoner, ulykker eller uønskede episoder, 

skal sikkerhetsleder undersøke saken og lage en rapport. Rapporten skal spesielt vurdere om 

hendelsen skyldes mangler ved klubbens IK-system. Hvis det blir oppdaget mangler skal 

sikkerhetsleder lage et forslag til hvordan manglene skal rettes. Rapporten og forslag til 

forbedringer legges fram for styret. 

 

Oppdatering av IK-håndboken 

Når årsmøtet har vedtatt å gjøre forandringer i IK-systemet er sikkerhetsleder sammen med 

sekretæren ansvarlig for at IK-håndboken oppdateres. 

 

Kunngjøring av endringer i IK-systemet. 

Sikkerhetsleder sammen med sekretæren er ansvarlig for at forandringer i IK-systemet gjøres 

kjent for klubbens medlemmer. Endringer skal kunngjøres på første klubbmøte etter vedtak og 
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ved oppslag i klubbhuset. I tillegg skal IK-systemet gjøres tilgjengelig for alle klubbens 

medlemmer. 

 

Rapportering av ulykker og episoder 

Sikkerhetsleder er ansvarlig for at alle uønskede episoder blir rapportert til Norges 

Dykkeforbund. Det skal brukes episodeskjema fra NDF (8.4). 

 

Redningsøvelse 

Sikkerhetsleder er ansvarlig for å gjennomføre minst en redningsøvelse hvert år. Øvelsen 

planlegges i samråd med turansvarlig. 

 


