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Med bästa hälsningar
www.ornhagen.se
tel 073‐2503935
Hans Örnhagen hans@ornhagen.se

SANMA symposium on SIPE
Årets Scentia et Valebat kommer till stor del att ägnas åt immersionslungödem som fått allt mer fokus de
senaste åren. Skador och dödsfall sker både inom dykning och triathlon. Det är planeringsgruppens
förhoppning att vid symposiet, som preliminärt är schemalagt till 7/12, kunna presentera några
internationellt kända experter på området. Läs mer om SIPE nedan. Mer om Scientia et Valebat på
www.sanma.se

SANMA fond för dykerimedicinsk forskning och utbildning. OBS Preliminär text.
Maken till den svenska kvinna som i november 2016 omkom i immersionslungödem vid en dykning i
Thailand har lagt en grundplåt till en forskningsfond för att stödja forskning som kan öka kunskapen om
immersionslungödem. Tillståndet kallas på engelska swimming induced pulmonary edema, SIPE. Svensk
flyg och marinmedicinsk förening, (Swedish Aeronautical and Naval Medical Assiciation), SANMA, har
tagit på sig att ansvara för förvaltning av fonden. Tanken är att, i ett första skede, tillståndet
immersionslungödem skall belysas och information om tillståndet skall spridas. På sikt hoppas man även
finna tekniker för att identifiera känsliga personer innan skada sker.
Vi vet idag att vid bad och vistelse i vatten så tillförs lungorna och lilla kretsloppet cirka en halv liter blod
och denna volymbelastning kan lungornas kärl klara av. Flödesmotstånd i andningsventiler vid dykning
och hårt arbete i form av simning i kallt vatten som i triathlontävlingar har visat sig bidra till utveckling av
immersionslungödem (frisättning av vätska i lungblåsorna) vilket kan innebära livsfara. Gemensamt för
dessa två situationer är stora tryckvariationer i bröstkorgen samtidigt som hjärtminutvolymen är stor. Vi
vet däremot inte varför vissa, till synes friska och vältränade personer, drabbas medan andra kan tåla
stora belastningar utan att utveckla symtom.
Vill du vara med och bidra till forskningen så sätt in ditt bidrag på konto NORDEA 3300‐552059‐8
Om fonden får möjlighet att insamla tillräckligt med medel kommer på sikt även andra dykerimedicinska
risker som dekompressionssjuka, lungbristning m.m. ges uppmärksamhet och belysas.
#

Om SHMS ursprung och start.
I samband med Skandinavian Hyperbaric Medical Society (Före detta Svenska hyperbarmedicinska
sällskapet SHMS) möte i april i år diskuterades sällskapets visioner och framtid. Det framkom att få kände
historien och bakgrunden, något som kan vara bra att känna till när riktningen mot framtiden skall tas.
Jag fann då anledning att lägga några dokument om och från starten 1985 på www.shms.se. Du finner
också dokumenten på www.ornhagen.se/Om grundandet av SHMS.pdf
#
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I anslutning till detta kan det vara lämpligt att meddela att det nu finns nya riktlinjer för HBO från
konsensuskonferensen i fjol. Dokumentet finns på http://www.eubs.org/documents/DHM%202017%20‐
%20Mathieu%20%2010th%20ECHM%20Consensus%20Conference%20Recommendations%20on%20HB
OT.pdf
#

Resa med focus på dykerimedicin 2018.
Vare sig datum eller plats är definitiva idag, men räkna med att det blir i mars och att vi reser till
Maldiverna. Halva antalet platser är redan preliminärbokade så vill ni vara säkra på att inte missa
informationen, när den kommer senare i sommar, så skriv ett brev till mig på hans@ornhagen.se och
berätta att ni vill ha info. Bilder och info från årets kurs på Reethi beach finns på
http://kurser.ornhagen.se

#
Boken Dyktankarna
För några år sedan tog böckerna om Sveriges enda tre dyktankhus slut – Dyktanken på Galärvarvet – Nya
Varvets dyktank ‐ Övningstanken i Karlskrona 50 år.
Svensk Dykerihistorisk Förening, SDHF, har nu fått möjligheten att göra en nytryckning där dessa tre
böcker kommer att publiceras som en volym. Avsikten är att nytryckningen ska finnas tillgänglig senast i
slutet av september 2017.
Du erbjuds härmed att göra en förhandsteckning av de första 150 numrerade böckerna, till det
förmånliga priset av 200 kronor inklusive moms och frakt.
Vi avser att trycka 500 exemplar. Marknadspriset kommer att ligga på 300 kronor inklusive moms
exklusive frakt. Läs mer om hur och var du beställer boken på:
http://www.sdhf.se/dyktankhuset/dyktankarna/
#

Kommande vetenskapliga möten i dykerimedicin
EUBS 2017 i Ravenna www.eubs2017.org/
SANMA Scientia et Valebat 2017, Stockholm
UHMS 2018 www.uhms.org
Den som är intresserad av historisk dykning kan besöka Classic Dykträff, 2:a sept, 2017,Kontakta Thomas
Helmerson, Jönköping via facebook.

Ett tillfälle du inte får missa!
För några år sedan tog böckerna om Sveriges enda tre dyktankhus slut –
Dyktanken på Galärvarvet – Nya Varvets dyktank - Övningstanken i
Karlskrona 50 år.
Svensk Dykerihistorisk Förening, SDHF, har nu fått möjligheten att göra en
nytryckning där dessa tre böcker kommer att publiceras som en volym. Avsikten
är att nytryckningen ska finnas tillgänglig senast i slutet av september 2017.
Du erbjuds härmed att göra en förhandsteckning av de första 150 numrerade
böckerna, till det förmånliga priset av 200 kronor inklusive moms och frakt.
Vi avser att trycka 500 exemplar. Marknadspriset kommer att ligga på 300
kronor inklusive moms exklusive frakt.
För att försäkra dig om ett exemplar av denna högintressanta publikation,
rekommenderar vi dig att snarast meddela oss hur många böcker du vill ha och
att överföra relevant belopp till SDHF:s plusgiro 4400251-7, alternativt Swisha
över aktuellt belopp till 1234700613. Vid beställningen, info@sdhf.se, ange
antal böcker, postadress, e-post och tel/mobilnummer.
Styrelsen Svensk Dykerihistorisk Förening
i samarbete med Båtdokgruppen

