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Har sikkerheten blitt bedre?
Hva skal til for å øke sikkerheten ?
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Arbeidsulykker i innaskjærs arbeidsdykking
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1975-2016: 35 registrerte arbeidsulykker, hvorav 29 
dødsulykker 
2005-2016: 9 arbeidsskadedødsfall, 3 v/ 
kamskjelldykking

▪ Arbeidsdykking er et av de mest risikoutsatte yrkene i 
Norge, og utøvelse av yrket er forbundet med en 
høyere risiko sammenlignet med arbeidslivet ellers. 

▪ Arbeidstilsynet estimerer at forekomsten av 
dødsulykker innen arbeidsdykking over mange år har 
vært tilsvarende eller i overkant av 1 per 1000 
arbeidstakere per år.



Arbeidstilsynet

Årsaksanalyse av ulykker
i perioden 1975 til 2015
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▪ Mangler ved risikovurdering og tiltak synes å 

være hovedårsak til at hendelser har oppstått, 

og utviklet seg til dødsfall. 

▪ Mangler ved beredskap, særlig 

kommunikasjon og reserveluft, synes å være 

andre hovedårsaker til hendelsene. 

▪ Andre årsaker: mangler ved utstyr og 

bemanning

I 65% av ulykkene ble det benyttet selvforsynt 

dykking (scuba) - ved 35% av dykkerulykkene 

ble det benyttet overflateforsynt dykking.

Risikofaktorer/barrierer som sviktet og bidro til ulykken 



Melding om arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykke
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Leger har meldeplikt ved mistanke om 
arbeidsrelatert sykdom, jf. AML § 5-3. 

Meldinger med diagnose trykkfallsyke:
▪ 2007-2011: 14 stk
▪ 2012-2016: 20 stk
▪ 2017-2021: 12 stk

▪ Tallene sier ikke noe om omfanget av 
arbeidsrelatert sykdom blant befolkningen, kun 
hva som er meldt til Arbeidstilsynet.

▪ Det er betydelig underrapportering av 
arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet. 

Arbeidsgiver har varslings- og meldeplikt v/ 
arbeidsulykker, jf. AML § 5-2.

Meldinger om arbeidsulykker: 
▪ 2019 – 2022: 4 stk

▪ Det er underrapportering av arbeidsulykker. 
▪ Arbeidstilsynet blir gjennom tips og tilsyn kjent 

med alvorlige ulykker som ikke er meldt.

▪ Arbeidstilsynet er bekymret for at alvorlige ulykker 
ikke blir fulgt opp og tatt lærdom av.



Resultat fra tilsyn
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64 tilsyn 2016 – 2018 

▪ Det er gitt reaksjoner i 63 prosent av 
tilsynene 

▪ 6 av 10 kontrollerte dykkevirksomheter har 
fått krav om å iverksette tiltak for å bedre 
sikkerheten

▪ 4 av 10 kontrollerte dykkevirksomheter gir 
ikke arbeidstakerne tilstrekkelig opplæring og 
øvelse i beredskapsplan og nødprosedyrer

▪ 4 av 10 kontrollerte virksomheter gir ikke god 
nok sikkerhetsopplæring i bruk av 
arbeidsutstyr, f.eks vinsj , nokk, 
løfteanordninger

88 tilsyn 2019 – oktober 2022

▪ Det er gitt reaksjoner i 55 prosent av 
tilsynene

▪ Brudd på kravet til kartlegging og risikovurdering
▪ Brudd på kravet til iverksettelse av nødvendige 

tiltak, 
▪ Sikkerhetsprosedyrer
▪ Arbeidsinstruks 
▪ opplæring og øvelse i beredskapsplan
▪ Digital loggføring av trykk og tid

▪ Brudd på kravet til bemanning og nødvendige 
kvalifikasjoner hos dykkeleder

▪ Arbeidet er stanset i 3 tilfeller pga overhengende fare 
for liv og helse


