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SHMS vårmöte på KS
Skandinaviska Hyperbarmedicinska Sällskapets årsmöte genomfördes i Stockholm 16 – 17/4. Mer info finns på
www.shms.nu och i Facebookgruppen ”SHMS”. Årsmötet beslutade att nästa år möte skall hållas i Bergen.
Sannolikt 9 – 10 maj 2019. I samband med mötet invigdes Tryckkammaren vid Nya Karolinska sjukhuset. En
något mindre Haux Starmed än den kammare som togs i bruk 2007 på KS. Några foton från den nya kammaren
som döpts till Doris finns i min uppdaterade presentation ”Svenska tryckkammare – Från Sandahl 1860 till
Doris 2018.” Pdf 10Mb finns på http://ornhagen.se/Tryckkammare%20i%20Sverige.pdf

SSDF firade 60 år 14 april.
Se min korta presentation för årsmötet ”Vad har vi lärt oss på 60 år? På http://ornhagen.se/SSDF60.pdf

SANMA årsmöte 21 maj.
21/5 kl 18:30 genomför SANMA sitt årsmöte i kaffeterian på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Gör en
anmälan till Claes Bothin via claes.bothin@ptj.se om du vill njuta dryck och smörgås.
Rykande aktuellt föredrag: Trafikpiloters hälsa, säkerhetsbeteende och arbetsvillkor i relation till
säkerhetsklimat. Fil dr /projektledare Marika Melin (Inst f Klinisk Neurovetenskap KI)

Uppföljande möte om immersionslungödem i Göteborg 24 maj .
Över 60 personer deltog i mötet i Stockholm i december 2017. Professor Mats Hagberg, Arbets och
miljömedicin arrangerar ett uppföljningsmöte för sjukvårdspersonal och representanter för idrotterna
sportdykning och triathlon.
”Lungödem vid dykning och simning SIPE”
Tid Torsdag 24 maj kl 16.00-17.30
Lokal: Karl Isaksson Medicinaregatan 16A, Göteborg
Målgrupp: Sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor) yrkesdykare (t ex dykinstruktörer)
Anmälan: madeleine.modig@gu.se (ingen kostnad)
Arrangör: Arbets-och miljömedicin Sahlgrenska Sjukhuset och Akademin och SANMA.
Ungefärligt tidschema
16.00 Välkommen Prof Mats Hagberg (ordf)
16.05 Varför seminarium om SIPE nu? Docent Hans Örnhagen Stockholm
16.20 Exempel på fall med SIPE i Göteborg Företagsläkare/dykläkare Lena Ehrenström
16.35 ”Hur får man lungödem – mekanism” (Dr Mikael Gennser, KTH)
16.50 Vetenskapliga kliniska studier av SIPE och dess behandling och förebyggande Mats Hagberg
17.00 Erfarenheter från internationellt symposium i Stockholm dec 2017 Hans Örnhagen, Lena Ehrenström och
Mats Hagberg
17.10 Diskussion och frågor, information om kunskapssammanställningar och webföreläsningar
17.30 Avslut

Dykerimedicinsk konferens I Gdynia Polen maj 2018
The Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric Medicine (BIS_on_DHM) taking place in Gdynia,
Poland, from 31th May to 2nd June 2018. Mer info på http://www.BISDHM.events

Nyhetsbrev april 2018 med önskan om en skön vår.
Detta brev har du fått då du är/har varit intresserad av dykerimedicin och finns med på mina mail-listor.
Med bästa hälsningar
Hans Örnhagen
hans@ornhagen.se
www.ornhagen.se
tel 073-2503935

UHMS årliga vetenskapliga möte
Coronado Springs Resort, Lake Buena Vista, Florida 28 – 30 juni. Läs mer på www.uhms.org

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.

EUBS 2018 genomförs 23 – 29 september
Tillsammans med SPUMS and SAUHMA I Durban Sydafrika. För mer info se http://www.tricon2018.org/

Resa med dykerimedicinskt fokus mars 2019
För en månad sedan kom vi hem från Reethi Faru. För bilder se http://kurser.ornhagen.se/#!album-15 Reethi
Faru är en nyöppnad ö med bra förutsättningar för ”Veducation”, en kombination av ”vacation and
education”, ett uttryck som användes när vi drev EDTC II- kurserna på Bandos för 10 år sedan. Behovet av
EDTCII på svenska är mycket litet, men möjligheten att göra en EDTCI-refresher är uppskattat och därför
planerar jag ytterligare en till våren 2019. Exakt var vi hamnar är inte bestämt, men mycket talar för
Maldiverna om vi kan få till ett bra avtal. Följ min hemsida eller www.scubatravel.se
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Förbundsläkare för Svenska sportdykarförbundet
Nästa år fyller jag 75 och jag tänkte det kan vara bra att sluta när det är som bäst. 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. Åtagandet som förbundsläkare kan också innebära telefon- och epostkonsultationer, c:a 200/år om du vill ta över även denna del.
Du bör vara sportdykare och ha en utbildning i dykerimedicin motsvarande en EDTC eller marin
grundutbildning. Är du intresserad så hör av dig med ett brev och enkelt CV. I oktober i år räknar jag med att
sammanställa den info om intresserade som inkommit för att presentera kandidater för SSDF styrelse.

Dykerimedicinsk litteratur till salu
Jag står i begrepp att flytta från hus till lägenhet. Detta betyder att jag måste göra mig av med
böcker. På nästa sida kan du se vilka böcker det gäller och priser. Först till kvarn får köpa. Skriv ett ebrev till hans@ornhagen.se och berätta vad du vill köpa. Jag återkommer med totalt pris när jag vet
hur du vill få böckerna levererade. Hämtar du böckerna tillkommer inga extra kostnader.

Hyperbaric oxygen Therapy,
Proceedings First Intern. Workshop on medical aspects
of deep tunneling and diving
A guide to the work in Compressed Air Regulations
2nd Intern Cong maritime, tropical and hyperbaric medicine
1st European Consensus Conference on hyperbaric Medicine
Feasibility Workshop on International DAN
Ein Pressluftarzt fűr Hamburg
Hyperbaric oxygen Therapy, A critical Review, UHMS
Hyperbaric Medicine Practice
Tauchtaugliglichkeit manual
Underwater medicine
Diving Medicine
Diving and Subaquatic Medicine 4th ed (Ny)
Oxygen vid dykeriolycksfall
Hyperbar fysiologi och dykerimedicin
Fridykning (Ny)

År
1978

Antal sidor
350

Pris
50

Bild
19

2001
1996
2012
1994
1991
1998
1991
1994
1995
1972
1976
2002
1996
1990
2008

130
80
70
408
385
260
166
692
167
363
420
720
52
202
128
Totalt
Hela lådan

50
50
40
40
40
30
60
120
40
40
40
200
30
50
70
950
800

14
13
11
10
9
15
17
18
12
5
6
1
8
7
16

Köparen betalar frakt eller hämtar i Tungelsta söder om Stockholm.
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