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Kriget i Ukraina, som många trodde skulle bli kortvarigt, har gått in i ett skede 
som tyder på att det kan bli långvarigt. Utnyttja era sedvanliga kanaler och gör 
vad ni kan för att hjälpa till att lindra nöd och lidande. 
   # 

Sedan förra nyhetsbrevet så har två av de mer betydande forskarna och 

auktoriteter inom dykerimedicin gått bort, Prof David Elliott, England och Prof 

Alf Brubakk, Norge. 

Professor David H Elliott, OBE, 1932-2022 

 It’s always a little sad to learn of the passing of someone who 

enjoyed great influence and presence in a particular field, and 

this certainly applies to Dr. David Elliott who died last month at 

age 89. 

He spent 16 years in the Royal Navy (after an earlier three-year 

stint of mandatory national service) as a research scientist 

specializing in diving medicine. He was seconded to the U.S. 

Naval Research Laboratory for several years as an underwater 

medicine specialist with some aspects of his work benefiting 

NASA’s space program. During this period, he became a world-

wide authority on decompression sickness. He authored many 

important publications and is perhaps best known for “The Physiology and Medicine of 

Diving” which he co-edited with Dr. Peter Bennett. Introduced half a century ago this was 

and remains the principal academic textbook in its field and now in its fifth edition. After 

leaving the navy he joined Shell Oil Company as its Chief Medical Officer, and it was here 

he played an important role caring for injured commercial divers in the North Sea and 

elsewhere. He was a sought after and entertaining speaker at many a diving medicine 

meeting and conference and was quick to don his diving gear and get into the water 

between lectures.  Knowingly or not, all those who dive today benefit from his 

pioneering contributions to diving practices and related safety. 

Dick Clarke, President,   National Board of Diving & Hyperbaric Medical Technology 

   # 
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** Professor Alf O Brubakk has passed away…     

Text från DHM journal web. 
News has reached us that yesterday, April 5th, 2022, 

Professor Alf Ottar Brubakk (*24 January 1941) passed away 

peacefully. 

A long-time member and former President of EUBS (2006-

2009), Alf has marked many of our lives with his intellect, wit, 

and honesty – always speaking his mind, inspiring many of us 

(Picture: Sergio Angelini) to try and do as good as him in science, and having great fun 

together ‘after work’. His contributions to the knowledge of diving decompression 

physiology place him in the gallery of the Greats. 

He leaves a great legacy as well as a void in our hearts. 

Läs: Career perspective: Alf O. Brubakk— “Looking back to see ahead” från 

2015 på  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4357195/ 

   # 

Diving and the brain 

Anders Rosén försvarar kl 09:00, 1/6 sin avhandling om hjärnskademarkörer 

och dykning i aulan Sahlgrenska sjukhuset, Östra Sjukhuset. Fakultetsopponent 

Michael Haney, Umeå. 

   # 

The second Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric 

Medicine will start only a few months from now (June 9th-11th, 2022, in Gdynia, 

Poland). 

Dear Colleagues, 

The pandemic situation with COVID-19 all around the world is still unpredictable. Some experts 

nevertheless suggest that once we have weathered a current wave of cases, it may be able to resume 

the transition toward normalcy. So, we decided to keep this event as an on-site meeting. 

The deadline for early registration with a lower fee (560 EUR) is approaching fast 

(November 30th, 2021). The same is with a deadline for lower accommodation costs at 

the Nadmorski Hotel in Gdyni, where the symposium takes place.  
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Let's meet at the Baltic Sea to discuss matters of interest and exchange knowledge with a group of 

expert lecturers. As we all know, a personal conversation will not replace any e-mail or zoom contact. 

Please, visit our website at http://www.bisdhm.events  

Please do not hesitate to contact our local organiser, Mrs Agnieszka Mandziej-Zdzieszynska 

(agnieszka.mandziej-zdzieszynska@mcc.org.pl), in any case of an organisational question.  
Sincerely yours, 

Jacek Kot   # 

 

EUBS-möte i Prag 
Man har nu beslutat att genomföra mötet i Prag 31/8 till 3/9. Information finns på 
www.EUBS2020.com  Man har beslutat att behålla den ursprungliga webadressen trots att 
årtalet inte stämmer. På grund av den förskjutning I tid som orsakats av Covid-19 kan man 
på EUBS hemsida läsa: 
“This means that the new Calendar for EUBS Meetings will now be: 2022 – Prague, Czech 
Republic /  2023 – Porto, Portugal /  2024 – Brest, France / 2025 – Turku, Finland. 

   # 

Covid-19 

Sanma har i februari 2022 utfärdat rekommendationer avseende dykning efter 
genomgången Covid-19 infektion som ett resultat av en workshop ledd av prof Mats 
Hagberg, GU. De viktigaste detaljerna är: 

1  Arbetsdykare med mild symtomatisk, asymtomatisk eller osäker covid19 som ej 
sjukhusvårdats skall ges en vecka dykhinder/säkerhetsperiod från sista sjukdomsdagen. Man 
påpekar vikten av arbetsprov med pulsoximetrimätning vid minsta osäkerhet rörande 
dykarens fulla återhämtning. 

2  Arbetsdykare med betydande symtom och/eller som varit inlagd på sjukhus för covid19 
skall ges en 3 månaders säkerhetsperiod/återhämtning. En fullständig FTD-undersökning 
skall göras. Här skall arbetsprov med POX genomföras även om dykaren är yngre än 45 år. 

Fullständig text med detaljer och referenser kommer att finnas på www.sanma.se 

   # 

”Health considerations for woman divers”.  

Lyssna, se Dr Cecilia Roberts i webföreläsning i  Webinar från DAN South Africa.    

https://www.youtube.com/watch?v=ncbQjCBFxZ8 

   # 
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EDTC-1 grundkurs i Göteborg 19 – 21 oktober 2022 

Info på https://www.gu.se/medicin/tjanstbarhetsbedomning-for-dykeriarbete 

   # 

Pengar till vidareutbildning av dykarläkare 

I samband med SANMA årsmöte 9/5 framkom att SIPE-fonden idag innehåller 25 000:-. 
Läkare som vill utbilda sig själva eller andra i dykerimedicin kan söka medel för resa eller 

andra omkostnader. Ansökan med projektbeskrivning och kostnadsmotivering skickas till 
Styrelsen för SANMA, som svarar för fördelning av medel ur fonden. Adress: sekr@sanma.se 

   # 

Har nu möjlighet så titta på två filmer som finns på play.  

"Dykning förr och nu" https://kunskapskanalen.se/program/61674/dykning-forr-och-nu   och 
"Dyk i Medelhavets djup"  https://urplay.se/program/221066-dyk-i-medelhavets-
djup?source=kunskapskanalen.se 

   # 

Kursresa 2023 under planering. 

Tidpunkt blir sannolikt första veckan i mars. Kursinnehållet i stort sett som föregående år. 
Vilken ö på Maldiverna det blir är ännu inte bestämt. För mer info se kurspresentation 2022 
på https://ornhagen.se/Reklamblad%20Dykerimedicin%20och%20sportdykning%202022.pdf 

Preliminär anmälan kan göras direkt till mig eller till ScubaTravel.  

   # 

Foton från tidigare kurser kommer att försvinna från kurser.ornhagen.se 

Mitt webhotell har beslutat upphöra med tjänst som erbjuder foton i album på webben. Är 
det några speciella bilder från kurs som du varit med om och du vill spara så ladda ner till 

egen dator före 1 juli.  

Med önskan om en behaglig sommar. 

Hans Ö 
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