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En kammare tillverkad vid 
öronkliniken MAS av gruppen 
Tjernström, Uddman, Densert 
för att testa tubarfunktion 
hos f.f.a. piloter. Idag står 
kammaren på flygmuseet 
Aeroseum, Säve flygfält 
utanför Göteborg. 
 

En modern rysk 
tungdykutrustning framtagen 
av Smolsky och presenterad i 
Sverige genom Stig Insulan 
och SI-Tech. Om några 
utrustningar sålts till Sverige 
vet jag inte 
                                       

De senaste numren av Diving 
and Hyperbaric Medicine. 
Innehållsförteckningen finns 
nedan. Även om innehållet 
finns på webben så är det 
något speciellt att läsa tryckt 
text. Medlemskap i EUBS ger 
dig tidningen hem till 
brevlådan. www.eubs.org.

    
Notera artikel om “Diving with diabetes”.  En reviewartikel på 9 sidor där Johan Jendle, Peter Adolfsson 
och Neal Pollock sammanfattar det viktigaste och mest aktuella vad gäller diabetes och dykning. Kul att 
se svenska bidrag i vetenskaplig litteratur. 
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Resa med dykerimedicinskt tema 4 – 13 mars 2021 om pandemin tillåter. 
ScubaTravel har satt samman ett utbildningspaket i dykerimedicin som i stort överensstämmer 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.  Enligt uppgift öppnar ”vår” ö Reethi Faru igen 1/10 2020. 

https://scubatravel.se/gruppresor/kalender/dykerimedicin-i-maldiverna   mer info. 
     # 
 

Covid-19 och dykning 

Information om hur man skall handlägga yrkesdykare och rekreationsdykare som haft Covid-19 innan de 
börjar dyka igen finns på flera ställen. (Se tidigare nyhetsbrev eller min hemsida) Nytt är svenska 
försvarets regler som kom i augusti (Sjösäkerhetsorder 2020:6 – FM Dykeri Fitness To Dive (FTD)  Texten  
finns att läsa på www.ornhagen.se/FM och Covid-19 

Problemet som jag ser det är att man inte vet hur man skall tolka de GGO (ground glass opacities) som 
man ser på CT. Innebär dessa förändringar en svaghet i lungan som innebär en ökad risk? Många 
föreslagna handlingslinjer föreslår att CT skall göras, men inte vilka fynd som är förenliga med dykning 
och vilka som innebär hinder för dykning. 

Jag har föreslagit att man till Scientia et Valebat i december i år skall bjuda in någon eller några som 
skulle kunna bena ut problemen och göra en uppdatering av de rekommendationer som skrevs i 
våras/somras då vi ännu inte kände till den fulla omfattningen av pandemi

      # 

Dykares åsikter om hälsokontroller. 

Svenska sportdykarförbundets läkare Georgios Sidiras har redovisat resultatet av en enkät om ”Åsikter 

om hälsokontroller. Läs om resultatet på: 

https://drive.google.com/file/d/1Ns-

VaiclyvzNW0UVaPL3ep8bxwf9tJEQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Ns-

VaiclyvzNW0UVaPL3ep8bxwf9tJEQ/view?usp=sharing 
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Welcome to Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric Medicine 

Gdynia, Poland, 4th - 6th June 2020.  Nytt datum 10-12 december 2020 

Läs mer på http://www.BISDHM.events 
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Dykmässan har flyttats till 20 - 21 mars, 2021 
Läs mer på https://www.dykmassan.se/se 

      # 
Bästa hälsningar och en förhoppning att ni drabbas så lite som möjligt av 
Coronapandemin önskar Hans Örnhagen 
www.ornhagen.se      
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