PM maj 2013 om certifikat eller utbildningsbevis för dykledare
vid civil dykning enligt AFS regler
Inledning
DIB har på olika sätt under en tid diskuterat frågan och har vid sitt arbetsstyrelsemöte den 16
– 17 maj 2013 antagit detta PM som sin uppfattning.
DIB har inget ansvar för reglernas tillämpning eller hantering, detta ligger helt på respektive
arbetsgivare. Se även branschkommentaren till § 10 i DIBsäk 4. Säkerhetsfrågor är viktiga
och ett fundament för dykeriverksamhet.

Bakgrund
Försvarsmakten (FM) har antagit utbildningskrav för bl a dykledare. De har tagits fram för
certifierade dykskolors verksamhet och myndighetens egen dykning. Dessa finns i
Högkvarterets dokument HKV 02 760:59389 av 2010-05-31, ”Försvarsmaktens krav för
yrkesdykarcertifikat”, (eg bilaga till ett beslutsmisiv).
Arbetsmiljöverket (AV) har i AFS 2010:16 § 10 föreskrivit att dykledaren skall ha utfärdat
dykledarcertifikat eller utbildningsbevis på kunskaperna. Dvs dokumentationskrav.
AV har genom besked av 2013-03-04, tvärt emot DIBs uppfattning, slagit fast att deras
tolkning är att en enskild arbetsgivare inte kan anses vara en organisation i paragrafens
mening och arbetsgivaren blir därmed undantagen möjligheten att utfärda utbildningsbevis för
egna anställdas kunskap och erfarenhet på denna punkt, i vart fall intill en domstol gjort en
annorlunda tolkning.
DIB kan vara en organisation i aktuellt avseende men avser inte att arbeta med konkreta
tillämpningsfrågor i enskilda fall. Det är en arbetsgivarefråga i vart företag.
Det kan nämnas att antalet renodlade dykledare är mycket litet. Normalt är det tre personer i
ett dyklag varav minst två dykare som planerar jobbet tillsammans. En dykare i vattnet och en
som reserv och verksam som dykledare. Dykningen och dyklednings jobbet turas man om på
under dagen.

Utfärdande av dykledarcertifikat
FM är den myndighet som utfärdar ifrågavarande certifikat.
Det kan ske genom intyg om utbildning eller validering vid certifierad dykskola eller
myndighetens egen likvärdighetsbedömning.
För dykskolans studenter gäller att samtliga som godkänts från första kursstart 2005 och
framåt är utbildade som dykskötare.
De första kullarna, som innan kraven i AFSen ändrades inte tagit ut certifikat, kan få det
genom anmälan till skolan, Dan Hedberg.

Övriga kan utbildas eller göra en praktisk validering på godkänd dykarskola, något som DIB
generellt förordar. Erfarenhetsdelen kan ofta dokumenteras via arbetsgivaren.
Man kan även ansöka om certifikat genom likvärdighetsbedömning direkt hos FM.
Den grupp som DIB anser kan gå den vägen är B-dykare med några års erfarenhet som
dykledare och som har en tydlig, verifierad och spårbarhet i kunskap och erfarenhet.

Utbildningskrav för dykledarcertifikat - ansökan om likvärdighetsbedömning
Kraven framgår av HKV 02 760:59389 punkten 2. FM har inga ansökningsblanketter eller
rekommendationer på hur en ansökan skall se ut.
Ansökan arkiveras och är tillgänglig för eventuella utredare om tillbud inträffar. Formellt är
det personen i fråga som söker med olika i handlingar som styrker kraven.

Följande tar endast sikte på erfarna B-dykare.
En ansökan skall innehålla namn, personnummer, kontaktuppgifter för personen och den eller
de arbetsgivare som intygar. Passfoto skall bifogas.
För en B-dykare som arbetar som dykare och dykledare torde angivande av certifikatsnummer
vara tillräckligt i teoridelen.
I de tillämpade delarna bör anställningstid, förstått arbete som dykare med tonvikt på
dykledardelen anges. Underförstått att icke dykrelaterad anställningstid inte är relevant.
Den praktiska erfarenheten skall beskrivas och intygas.
Antalet och djupet på genomförda dyk som dykledare styrks, om inte alla, så i tillräckligt
antal.
Styrkande av att punkterna ”dykplanering, riskanalys och inspel som omfattar felfunktioner
och olycksfall” iakttagits och genomförts.
Utlåtande om att personen i fråga bedömts som lämplig att utför dykledarearbete.

Ansökan inges till ”Militära Sjösäkerhetsinspektionens Certifikatsnämnd” på HKV.
HKV 02 760:59389 och DIBsäk 4 finns på www.dib.nu under dokument och länkar.
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