
Nyhetsbrev augusti 2018. 
Detta brev har du fått då du är/har varit intresserad av dykerimedicin och finns med på mina mail-listor. 
Om du i fortsättningen inte vill ha några nyhetsbrev hör du av dig till mig på enklaste sätt. 
Hör också av dig och meddela ny adress om du byter e-postadress och vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen. 
Med bästa hälsningar  
Hans Örnhagen          hans@ornhagen.se www.ornhagen.se tel 073-2503935 
 
 

Resa med dykerimedicinskt tema 2019. 
Nu är planeringen för nästa års resa färdig och valet föll på Reethi Faru, Maldiverna. Samma plats 
som vi var på i mars i år. Vi reser ut torsdagen 28 februari och kommer hem söndag 10 mars. Det 
finns möjlighet att göra resan både längre och kortare beroende på om ni vill stanna och dyka mer 
eller om ni redan varit på studiebesöket i Male. På länken 
http://scubatravel.se/gruppresor/dykerimedicin-maldiverna-2019.php 
kan ni läsa mer. Bilder från tidigare resor, inklusive Reethi Faru kan ni se på http://kurser.ornhagen.se 

 
SANMA Scientia et Valebat 6:e december 2018. 
Call for abstracts till Scientia et Valebat V, fria föredrag, som kommer gå av stapeln den 6 december i ABF-
huset på Sveavägen kl 13-17. Abstracts om max 250 ord på svenska eller engelska till sekreteraren 
sekr@sanma.se  senast den 21 oktober.  

 
EDTC refresher i Gbg september 
Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetbedömning i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning (bl. a 
dykeriarbete).  
Torsdag 13 september 2018 Göteborg  
Kursen vänder sig till läkare som tidigare gått kurs i dykerimedicin enlig EDTC.  
Kursen ger ytterligare 5-års behörighet att utfärda tjänstbarhetsintyg i arbeten som kräver hög fysisk 
ansträngning enligt AFS 2005:6.  
Krav Leg läkare och tidigare genomfört kurs i dykerimedicin enligt EDTC.  
Plats Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16A , Göteborg  
Pris: 1200 kr, exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.  
Innehåll: Dykerifysiologisk nytt. 
Diabetes/astma och arbeten som kräver hög fysisk ansträngning och vid sportdykning. 
Undersökning av tjänstbarhet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och lämplighet för sportdykning 
Tjänstbarhet och lämplighet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och vid sportdykning.  
Patientfall diskussion.  
Webresurser och nätverk FHV metodik, SANMA, EDTC, EUBS, UHMS  
Kursledning: Professor Mats Hagberg, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 
Docent Hans Örnhagen, Stockholm.  
Anmälan till Madeleine Modig , madeleine.modig@gu.se I denna ska finnas namn, adress och telefonnummer 
till arbetsplatsen samt fullständig faktureringsadress med referensbeteckning samt organisationsnummer. 
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EUBS 2018 genomförs 23 – 29 september  
Tillsammans med SPUMS and SAUHMA i Durban Sydafrika.  
För mer info se   http://www.tricon2018.org/ 
 
AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet på remiss. 
En ny reviderad utgåva av Medicinska kontroller i arbetslivet är på gång.  
Kommer sannolikt att heta ”Riktade kontroller i arbetslivet” 
Vad gäller dykning så är hälsoundersökningen lite mer styrd mot innehållet i EDTC regelverk. 
Jag har föreslagit att kravet på register hos arbetsgivaren också skall innehålla uppgifter om när och 
hos vilken läkare dykarens senaste hälsoundersökning gjorts samt att ett svenskt register över läkare 
med giltig EDTC-kompetens skall inrättas. 
Läs mer om remissen på https://www.av.se/globalassets/filer/remisser/2014_100289-remiss-
forslag_till_foreskrifter_om_riktade_halsoundersokningar.pdf 
Från v 34 finns mitt förslag, som presenterades vid NSD vårmöte i maj 2018 på www.ornhagen.se 
 

Oacceptabelt antal dödsfall i yrkesmässigt dykeri i Europa. 
I samband med Nätverket Svensk Dykning vårmöte i Båstad i maj 2018 presenterade EDTC ordförande Jörn 

Ryberg data rörande dödsfall vid yrkesmässigt dykeri i Europa som tidigare presenterats vid EDTC mötet i Tallin 

2016. Här framgår också att regelverken för dykeri i många fall är bristfälliga. Se pdf från ETC protokoll Bilaga 

på sida 11 ff. på http://edtc.org/MINUTES/Minutes%20of%20Tallinn%20HR.pdf 

Denna bilaga innehåller dessutom en massa annat intressant om dykning.  

SSDF tar bort sin lista över läkare som gör friskundersökningar för dykning. 
Eftersom kraven på repetitions- och vidareutbildning för EDTC-kompetens har skärpts vill SSDF inte 
hålla med en egen lista över doktorer utan hänvisar numera till den lista över certifierade EDTC-
läkare som Göteborgs Universitet erbjuder. http://fhvmetodik.se/metod/lakare-med-edtc-
behorighet-i-sverige/ 
 

Förbundsläkare för Svenska sportdykarförbundet. 
Nästa år fyller jag 75 och halva den tiden har jag varit förbundsläkare för SSDF. Jag tänkte det kan vara dags att 
sluta. Det betyder att SSDF från och med nästa år skulle behöva en ny förbundsläkare. Arbetet är oavlönat och 
innebär att man stödjer förbundsstyrelsen i frågor rörande apparatdykning. Kollega Johan Thelaus ansvarar för 
andhållningsdykning dopingfrågor och tävling som tidigare. Åtagandet som förbundsläkare kan också innebära  
telefon- och e-postkonsultationer, c:a 200/år om du vill ta över även denna del.  
SSDF tänker sig en sportdykande allmänpraktiker, fysiolog eller annan läkare med bred kunskap. Kunskaper 

rörande dykerimedicin och hyperbar fysiologi är meriterande. Dykarläkare är inte sällan narkosläkare, men 

som förbundsläkare deltar man inte i tryckkammaraktiviteter eller akutmedicin utan fokus ligger mer åt 

lämplighet för dykning, dykning med olika läkemedel och rådgivning i olika situationer. Detta innebär inte att 

narkosläkare inte är välkomna att söka.  SSDF tar för givet att den som vill ta ”frivilligjobbet” har en 
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grundutbildning typ EDTC I eller II. Intresserad som i övrigt uppfyller kraven, men inte har denna utbildning, 

kan räkna med stöd för att gå kursen vid nästa kurstillfälle. Är du intresserad så skicka in ditt CV och en kort 

beskrivning om dig själv till SSDF senast 20181215. Märk dokumenten ”Förbundsläkare” 

Är du intresserad och har frågor så hör av dig med ett brev eller samtal till mig 073-2503935. 

 
Kan man finna ett enkelt och tillförlitligt förfarande för FTD? 
SSDF funderar på hur man skall kunna finna ett enklare, men fortfarande säkert, sätt för FTD-
bedömning av personer i riskzonen för kardiovaskulär sjukdom. Idag kräver man läkarintyg om en 
elev vid grundkurs är äldre än 45 år. Hur säker blir den bedömningen, som görs av en dykarläkare på 
en mottagning? Vore det bättre att kräva att dykinstruktören förvissar sig om att eleven kan jogga 
eller simma en bestämd distans på viss tid? Hur långt är lämpligt och på vilken tid? PADI har ju sedan 
länge kravet ” En engelsk mil på 12 minuter”, men detta är kanske för lågt ställt krav. 
Svenska dykarläkare erbjuds härmed att lämna synpunkter. Svara på enklaste sätt till 
hans@ornhagen.se   Om debatten blir livlig kommer sannolikt en mer formaliserad enkät att skickas 
ut från SSD. 

 
Dykerimedicinsk litteratur till salu. 

Jag har tre exemplar kvar av Diving and Subaquatic  Medicine 4th ed. från 2002. 
Exemplaren är oanvända, men har legat i mina hyllor några år. Säljes för 200:-/styck + 
porto. Jag skickar med Schenker. Hör av dig på enklaste sätt om du är intresserad. 
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