Nødprosedyreplan
Handlingsplan

Alarmplan

Båtfører regnes som dykkeleder og skal lede
redningsarbeidet. All annen virksomhet skal opphøre og
samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon.

Ved alvorlig dykkeulykke ring 113 og gjenta med rolig
stemme: Vi har en dykkeulykke. Stedet er .....

Hvis det er avtalt oppkallingssignal skal alle dykkere opp til
overflaten, blåse opp egen vest signalisere at de er OK, og ta
seg til båten.
1. Få oversikt over situasjonen, mobiliser tilgjengelige
personer og deleger oppgaver.
2. Varsling av hjelpeapparat. (Se alarmplan.)
3. Ved savnet dykker iverksettes søk under vann kun hvis
det er dykkere på stedet som kan gjennomføre dette på
en forsvarlig måte. (Nok luft, metningsnivå, dykke i par,
avtalt søkemønster]. Eventuelt send ut noen som kan
snorkle i overflaten og søke. Ved flere søkepar avtales
oppkallingssignal.

Fortell
- Hva som har skjedd
- Antall skadede, om de skadede er savnet eller på land.
Evt. hva som er satt i gang av redning.
- Ditt navn og navn på ansvarlig dykkeleder.
- Pasientens navn
- Telefonnr. du ringer fra
- Avtal møteplass for helikopter/ambulanse.
- Ikke legg på, hold forbindelsen hvis mulig.
Underrett dykkeleder om resultatet.

3. Skadde bringes i båten og skadebegrensende/livbergende
tiltak iverksettes (se førstehjelp). Foreta en evaluering av
den skadde og noter ned så mye informasjon som mulig om
hendelsesforløp. (Skjema finnes i båten)

Førstehjelp

4. Transporter til sted avtalt med AMK.

- Gi O2 ved mistanke om trykkrelaterte skader.
Pasienten skal ligge flatt på venstre side med støtte
for hodet.
- Gi pasienten drikke (alkoholfri).
- Overvåk flasketrykket.
- Se etter alvorlige symptomer.
- Hold pasienten tørr og varm.

5. Pasientens dykkelogg, dybdemåler, ur, dykkecomputer
og eventuelt legeskjema skal følge pasienten til
behandlingsstedet. (Husk at hvis pasienten puster 100%
oksygen skal tidspunkt for start logges)
6. Pasientens dykkeutstyr samles sammen og oppbevares
urørt. Lufttrykk på flasken(e) noteres. Ikke steng kranene!
Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet.
7. Dykkeleders stedfortreder overtar ansvaret på
dykkerstedet. All videre dykking innstilles.
8. Dersom det er ulykke med personskade skal ingen uttale
seg til media før politiet har foretatt nødvendig avhør.Media
skal bes om å henvende seg til politiet eller formann. Vær
forsiktig med uttalelser.

Nødtelefoner

113

leteaksjon: lokal politimyndighet

112

Behandlingskammer (Haakonsvern Orlogstasjon)
Sentralbord 55 50 20 00
Dykkelege
Vakt DFS

NB!: Ved bruk av oksygen er all røyking forbudt. Olje og
fett må ikke komme i kontakt med ren oksygen. Kranen
åpnes/lukkes forsiktig.

Alvorlige symptomer (uvanlig svak, smerter,
lammelser, svimmelhet, pustevansker, stygg
hoste, blodskum i munnen, nedsatt eller tapt
bevissthet, kramper):
-

dykkemedisinsk alarmsentral:
Vakthavende dykkelege Haukeland sykehus tlf. 55 36 45 50
Andre skader: lokal AMK sentral

Milde symptomer (tretthet, utslett eller kløe):

55 50 21 59
55 50 33 52

Ved mindre alvorlige ulykker hvor du er i tvil om dykkeren
kan ha pådratt seg skader, kontakt alltid dykkelege for å
få veiledning. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en
gang fore lite!
Spørsmål som ikke gjelder akutt trykkfallsyke: 55 36 17 00

frie luftveier
munn mot munn
ved hjertestans: gi HLR i forhold 30-2
hvis pasienten puster, gi oksygen
la pasienten ligge flatt på venstre side med støtte for hodet
Råd pasienten til ikke å sitte oppreist under førstehjelp og
transport
- Hvis kramper oppstår, ikke motarbeid. Gi støtte til hode/
nakke
- Beskytt dykkeren fra overoppheting, kulde, fuktighet og
skadelig gass
- Hvis pasienten er ved bevissthet - gi alkoholfri drikke
NB!: Ikke avbryt førstehjelpen selv om pasienten viser
tegn på bedring. Hvis du må gi HLR, fortsett helt til
redningsmannskapene kommer.
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