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Rekompressionsbehandlade dykare i  
Sverige 1997 - 2015. 

(Svart linje = linjär regression) 
Gröna staplar, behandling med normobar 

oxygen enbart. 

 

Nyhetsbrev Dykerimedicin 2016-10-30 
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 
 
 

 
Vi ser fortfarande en positiv 
nedåtgående trend vad avser dödsfall 
och DS-behandling. Hitintills i år 2016 
har såvitt känt ingen dykare 
omkommit i Sverige och antalet 
registrerade behandlade DS är 6 st. 
Att jämföra med bifogad graf. Med 
reservation för att året ännu inte är 
slut och alla behandlade fall kanske 
inte ännu har registrerats på 
www.dykreg.se 
 
 
 

 
 

Läkemedelsverket har uppdaterat texten om HBO 
http://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/behandling_med_hyperbar_oxygen_-hbo-
.html 
Det är glädjande att Läkemedelsverket uppdaterar så att ny och aktuell information finns att tillgå. Tyvärr 
nämns inget om den positiva effekt som tidigt insatt normobar oxygen (100%) har vid tidiga stadier av 
dekompressionssjuka. Redan 2009 påpekades detta för läkemedelsverket utan att information infördes i 
Läkemedelsboken eller på hemsidan. I FASS-text finns numera denna information. 

# 

 

Refresher EDTC 1 i Stockholm 11/11, 2016.              Fulltecknad 
För er som har en EDTC I (Medical examiner of divers) som löpt ut eller riskerar att löpa ut dvs är äldre än 
5 år, finns möjligheten till en 1-dags påbyggnads eller refresherkurs i Stockholm 11 november. Kursen 
leds av Prof Mats Hagberg, Yrkes och miljömedicin, Göteborgs Universitet. Anmälningar görs till Cecilia 
Ohlsson via e-post:   cecilia.ohlsson.amm.gu.se eller telefon 031-7863607. 

# 

DykSMART 
Projektet ”DykSMART” (Statens MAritima Resurser i uTveckling) har lämnat sin slutrapport.  Projektet 
tillkom för att utreda vad Sverige kan mobilisera i händelse av en olycka typ Costa Concordia d.v.s. en 
större fartygskatastrof där stora mängder dykning kan erfordras i räddningsarbetet. Rapporten redovisar 
var Sveriges nästan 700 offentligt anställda dykare finns och hur man skulle kunna inrätta en funktion för 
att få en organisation för snabb mobilisering och transport av dykare till en olycksplats. Projektledningen 
har bestått av Jonas Westerberg, Karlstad, Else Timms och Johan Genestig, båda Karlskrona. I avvaktan 
på beslut, i enlighet med förslagen i rapporten, sköts kontakter i ämnet av Kustbevakningen. 
www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/utvecklingprojekt/dyksmart/ 
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SANMA konferens Scientia et Valebat kl 13 – 17,  1/12, Sandlersalen  ABF-huset i 
Stockholm 
Entré 300 kr, medlemmar 200 kr (föreläsare gratis), medlemskap kan lösas på plats, abstractbok, 

närvarointyg och kaffe ingår.  För de som önskar, så fortsätter kvällen med samkväm på närbeläget 

näringsställe (privat kostnad)  

1300-1315 Registrering 
1315-1320 Inledning SANMA ordförande Håkan Sköldefors 

1320-1340 Vestibulär problematik vid hovring med helikopter och en strategi för manövrering vid  
  plötslig förlust av yttre visuella referenser.  Arne Tribukait et al 
1340-1400 Effekt av gasdensitet på ventilation och arteriell oxygenmättnad vid normobar och  
  hypobar hypoxi.   Mikael Gennser et al 
1400-1420  Vaskulära gasbubblor hos jaktplanspiloter under olika flygprofiler.   Rickard Ånell et al 
1420-1440 Process to consider fitness to dive in a working diver with insulin-dependent diabetes, a  
  reference case description.                    Mats Hagberg 
1440-1520 Kaffe  
1520-1540 Användning av bubbeldetektion för utprovning av försvarsmaktens nya luftdyktabeller.     
  Mikael Gennser et al  
1540-1600 Ett förslag till utbildningsplan i dykerimedicin för yrkesdykare.    Hans Örnhagen 
1600-1645 Forum 
1645 -  Sandlersalen utryms, samkväm vidtar.   

# 

Platser kvar på Refresher i dykerimedicin för läkare med EDTC I kompetens  
Reethi Beach, Maldiverna,  mars 2017 
 
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. För de 
läkare som har sportdykarlicens finns möjlighet att delta i de 
övningsmoment där dykning från båt ingår. Deltagande i kursen 
ger 5-årig förlängning av giltigt EDTC I-certifikat. För kursdeltagare 
utan sportdykarlicens finns möjlighet till ”prova på dykning” med 
instruktör eller att ta ett sportdykarcertifikat om man så önskar. 
Information om resa och kurs finns på: 
http://scubatravel.se/gruppresor/dykerimedicin-2017.php 
 
Bilder från tidigare kurser finns på http://kurser.ornhagen.se 
Kursens focus ligger på bedömning av hälsa för dykning (Fitness to dive, FTD), där bedömning och 
bestämning av kondition och hjärt-lungstatus är en av de viktigaste komponenterna. Här ingår också 
rådgivning rörande livsstil och kostfrågor. Tillsammans med erfarna instruktörer och dykguider blir 
dykningen en del av utbildningen rörande dykares kommunikation och interaktion, vilket är viktiga 
faktorer för att förebygga olyckor. 
Då samtliga elever bor på samma hotell blir även den ”lediga” tiden en del av utbildningen i och med att 
elevernas egna erfarenheter från tidigare praktik kan avhandlas, jämföras och ställas i relation till 
statistik och beprövad praxis. 
I mån av plats kan även dykerimedicinskt intresserade dykinstruktörer delta och möjlighet för 
medföljande att delta i dykningarna finns. Även icke dykare kan medfölja i mån av plats. 
För information om kursdetaljer och praktiska övningar kontakta mig via  hans@ornhagen.se eller 
telefon 073-2503935 
Välkomna 
Hans Örnhagen 
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Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning (EDTC level 1 MED 
Medical Examiner of Divers) maj 10 – 12, 2017, Göteborg  
Kursen vänder sig till läkare som utfärdar tjänstbarhetsintyg. Färdiga och blivande specialister i yrkes- 
och miljömedicin samt företagshälsovård. Företagssköterskor som arbetar med medicinska kontroller i 
arbetslivet 
Kursen ger 1,5 högskolepoäng. 
De som kan anmäla sig är läkare som utfärdar tjänstbarhetsintyg, färdiga och blivande specialister i 
yrkes- och miljömedicin samt företagshälsovård, och företagssköterskor som arbetar med medicinska 
kontroller i arbetslivet. 
Datum: 20170510-12 
Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16, Göteborg 
Pris: 7 000 kr, exkl. moms. Luncher och kaffe ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.  
För fullständig information och frågor kontakta kursadministratör Madeleine Modig, tel 031-786 36 07 
eller mail madeleine.modig@gu.se 

# 
 

EUBS 2017 
EUBS 43:e årliga vetenskapliga möte hålls i Ravenna, Italien, 6 – 9 september 2017. Mer info kommer att 
finnas på www.eubs.org 

# 
 

Svenska HyperbarMedicinska Sällskapet (SMHS) 
Ändrar, efter årsmötesbeslut, namn till Skandinaviska hyperbarmedicinska sällskapet och håller årsmöte i 
Göteborg  24-25 april 2017. För mer info se www.shms.se 

Slut 
 
 

Bilaga: Brev om oxygen till Läkemedelsverket jan 2009. 
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