Nyhetsbrev sommaren 2021.
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

EUBS webinar om Covid-19. http://www.eubs.org/?page_id=1295 och klicka ”Watch again” eller gå
direkt genom att klicka: https://8jymwvhqwqzctpanj.liveevents.mediaventures.live/live/Qt8gPxPx6sYRoQ2DR/K22qkAnXxPKRpxiEt
Anders Kjällberg från HBO-enheten på KS deltar.
#

Angående Covid-19 och dykning.
Uppdaterade rekommendationer, 20210630, rörande Covid-19 och yrkesmässig dykning i Sverige
finns nu. Klicka:
http://sanma.se/resources/Tjanstbarhet_civ_arbetsdyk_covid19_uppdaterat_210630.pdf
Nya RSTC/DAN hälsodeklaration/friskintyg inkluderar nu en fråga om Covid-19
Även UHMS har nya rekommendationer rörande dykning efter Covid-19. Kolla länk i EUBS webinar.
#

EDTC-kurs i Göteborg v 42
Den 20 – 22 oktober 2021 blir det, om inget oförutsebart händer, kurs för läkare som skall göra
friskintyg för yrkesdykare. Information om kursen och hur man anmäler sig finns på:
https://www.gu.se/medicin/tjanstbarhetsbedomning-for-dykeriarbete
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Pengar för utbildning/forskning kring immersionslungödem.
Maken till den svenska kvinna som i november 2016 omkom i immersionslungödem vid en dykning i
Thailand har lagt en grundplåt till en fond ”Kim Liens fond för stöd till forskning och utlbildning om
immersionslungödem”. Svensk flyg- och marinmedicinsk förening har tagit på sig att ansvara för
insamling och förvaltning av fonden. I fonden finns, våren 2021, 25 000:- Tanken är att pengarna skall
användas för att tillståndet immersionslungödem skall belysas, information om tillståndet spridas,
och på sikt även att metoder för att identifiera känsliga personer skall kunna finnas.
Vi vet idag att vid bad och vistelse i vatten så tillförs 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 ”Run and swim” och ”Ö till ö” har visat sig bidra till
utveckling av immersionslungödem. Tillståndet kallas också SIPE, Swimming induced pulmonary
edema. Gemensamt för dessa situationer är stora tryckvariationer i bröstkorgen. 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 forskning, och spridning av information om SIPE, så sätt in ditt bidrag
på Plusgiro 55 20 59-8 eller Swish nr 123 557 3613. Märk inbetalningen ”SIPE”
Du kan också ansöka om medel från fonden om du har möjlighet att bidra med utbildning eller
forskning i ämnet. Max 5000:- delas ut per tillfälle. Skicka projektbeskrivning (max en A4) märkt
”SIPE-projekt” till sekr@sanma.se
#

En intressant fallbeskrivning av IPE finns på Dykarna.nu

Klicka på

https://www.dykarna.nu/lasning/incident-i-sala-2020-09-immersion-pulmonary-edema-77.html
#

Resa med dykerimedicinskt tema planerad för november
2021 för de som önskar komma iväg redan i år.
Mot bakgrund av UDs rekommendationer och Covid-19 utveckling under senare delen av
2020 beslutade vi att flytta årets resa framåt i tid. Maldiverna hade sin ”andra våg” i augusti
2020 och ser ut att nå toppen på sin tredje våg i månadsskiftet februari - mars. Tyvärr har
huvudstaden Male drabbats hårt under vår/försommar. Trots detta håller man de flesta
hotellöarna öppna och genom att flygplatsen ligger på en separat ö skild från huvudstaden
menar man att transfer där kan göras säkert. Man kräver i skrivande stund (juli-21) ett
negativt PCR-test som inte är äldre än 96 timmar. OBS detta gäller även de som är
fullvaccinerade. Reethi Faru, ön där kursen hålls, öppnade igen 1/10 2020 efter
nedstängningen i mars 2020 p.g.a. Coronapandemin. Läs mer om pandemin på Maldiverna
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https://edition.mv/news/22716) De som vill resa i november 2021 hör lämpligen av sig
snarast till ScubaTravel. Om pandemin tillåter och vi får ihop en grupp på mist 10 deltagare
reser vi i slutet av november. ScubaTravel har tillsammans med andra researrangörer ordnat
en avbeställningsförsäkring med generösa villkor för att möjliggöra sena avbeställningar
p.g.a förändrade arbetsvillkor, smittspridning på resmål m. m. Info om de olika alternativen
finns på https://scubatravel.se/gruppresor/kalender/dykerimedicin-i-maldiverna
https://scubatravel.se/gruppresor/kalender/dykerimedicin-i-maldiverna-2022
Det finns också en pdf att ladda ner på http://ornhagen.se/Reklamblad%20resa.pdf
Resorna överensstämmer i stort med tidigare resor. Kursinnehållet skall ses som en
repetitionskurs för läkare med EDTC-certifiering, men kan också vara en introduktion i ämnet
för en läkare som kanske undrar vad ämnet dykerimedicin innehåller. Även intresserade
dykinstruktörer, som tidigare deltagit i resan, menar att kursen är värdefull för att få en
inblick i de medicinska frågeställningar som är aktuella i samband med utbildning till dykare.
#

Kommande EUBS-möten.

På eubs.org finns att läsa:

Combined with the decrease of hyperbaric and diving activities and the increased workload
for most of the medical professionals as a consequence of COVID-19, the EUBS ExCom has
decided to postpone our Annual Scientific Meeting for yet another year.
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.
In order to provide our membership and all interested professionals with scientific updates
and education in the field of hyperbaric and diving medicine, EUBS will organize one or more
Webinars in the second half of 2021, similar to the first Webinar on March 10 of this year.
Stay tuned for more information !

Bästa hälsningar med önskan
om en skön sommar.
Hans Ö

