Nyhetsbrev våren 2019.
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

Resa med dykerimedicinskt tema 2019.
Vi är nu hemma igen efter en mycket trevlig resa. Bättre dykbåt och föreläsningssal samt det faktum
att läkaren var på plats vid vårt besök på kammaren på Kuredu gjorde att resan upplevdes mycket
positiv. Fler bilder finns på https://kurser2.ornhagen.se/#share?id=8d8a661d-c129-49ae-929978394abc25bc

SANMA kallar till årsmöte i Stockholm 20/5 kl 18:30
Mer info kommer att finnas på www.sanma.se
#

SHMS kallar till årsmöte i Bergen 9 – 10/5 .
Saxat ur info på hemsidan: www.shms.nu
Tid: 9-10. mai 2019.
Vi starter torsdag 9.mai ca kl 10 og avslutter fredag 10.mai ca kl 15
Sted: Konferansesenter “Bikuben” på Haukeland Universitetssykehus Jonas Lies vei 69, Bergen
Overordnete kategorier i programmet (foreløpig):
– HBO i praksis- hvordan driver vi i det daglige?
– HBO for stråleskade og ikke dykkerelaterte tilstander
– Dykking
– Forskning (pågående prosjekter, strategi, …)
– SHMS årsmøte er et selvsagt programpunkt
#

EDTC-1 grundkurs i Gbg har flyttats till 2 – 4 oktober 2019.
Anmälan https://medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/utbildning/
tjanstbarhetsbedomning-i-arbete-med-stor-fysisk-pafrestning
#
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Ny förbundsläkare för Svenska sportdykarförbundet.
Det är med glädje jag kan presentera Svenskasportdykarförbundets nye förbundsläkare Dr Georgio
Sidiras. Georgio, som säkert många av er redan känner, kom till Sverige första gången 2006 i samband
med utbildning i HBO vid KS i Stockholm och familjen flyttade hit 2015. Georgio har en gedigen
utbildning i dykeri och dykerimedicin från sin tid i Grekiska marinen. En fullständig presentation
kommer i tidningen Sportdykaren och på SSDF hemsida. I och med att SSDF nu fått en ny
förbundsläkare kommer jag att ta ytterligare ett steg mot fullständig pension men jag kommer att ha
kvar lite konsulverksamhet och föreläsningar. Som exempel håller jag nu på med planeringen för
nästa års resa, sannolik ttill Maldiverna igen eftersom vi har fått ett erbjudande att samordna resan
med ”The Maldive Dive Safety Day”. Om detta går att få till kommer att klarna under försommaren
hoppas jag. Följ min hemsida för mer info.
#

Kan man finna ett enkelt och tillförlitligt förfarande för FTD?
Det var inte så många som nappade på möjligheten att påverka SSDF krav på fysisk kapacitet före
utbildning till sportdykare. Vi landade i slutsatsen att löpning är enklast och kravet ”en engelsk mil på
12 minuter”. Detta är kanske för lågt ställt krav och SSDF har föreslagit 2 km på 15 minuter dvs lite
längre löpsträcka men med samma hastighet 8km/tim.
#

Föredrag om immersionlungödem på PADI Forum vid Dykmässan i Göteborg.
Lite utanför schemat blev det bestämt att det kunde vara lämpligt att informera närvarande PADI
instruktörer om IPE. Den som vill titta på PP-bilderna hittar dem på
http://ornhagen.se/20190317%20IPE%20lecture%20at%20PADIforum.pdf
Budskapet att IPE sannolikt är vanligare än vi trott kommer också att framföras i Malmö 31/8 i
samband med Malmö sportdykarklubbs 50-årsfirande. Exakt hur och om det blir en öppen
föreläsning är inte klart i dagsläget.
#

Slutligen lite dykerihistoria 24 -26/5 International Historical
Diving Event,Stockholm.
Läs mer på www.sdhf.se

Bästa hälsningar och en skön vår önskar
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