
Nyhetsbrev sommaren 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 2020. 
Program och priser för resa med dykerimedicinskt innehåll 2020 är nu klart. Inbjudan ligger på 
https://scubatravel.se/gruppresor/kalender/dykerimedicin-i-maldiverna 
För tredje året i rad åker vi till Reethi Faru. Orsaken är att denna ”resort” uppfyller de flesta av alla krav som jag 
ställer på en plats där man skall kunna kombinera ett gott liv och boende med möjligheten till undervisning i 
ändamålsenliga lokaler, bra dykning och besök vid tryckkammare. Är du intresserad så finns foton från resan 2019 
på https://kurser2.ornhagen.se/#share?id=8d8a661d-c129-49ae-9299-78394abc25bc 
Och tidigare resor, inklusive Reethi Faru 2018  http://kurser.ornhagen.se 
Har vi tur så kanske vi kan få möjlighet att, under vårt stop i huvudstaden Male, få delta i ”Maldive Dive Safety 
Day” som man planerar för nästa år. Tveka inte att ringa mig på 0732503935 om du undrar över något. 
     # 
 

SANMA kallar till Scientia et Valebat i Stockholm  
Inbjudan och  “Call for abstracts” till Scientia et Valebat VI,  5/12 2019. 
Svensk flyg- och marinmedicinsk förenings årliga vetenskapliga möte, fria föredrag 13-17.     
Med vänlig hälsning och önskan om trevlig sommar. 
Claes Bothin 

sekr SANMA                                           Mer info kommer att finnas på  www.sanma.se 

     # 

EUBS årliga vetenskapliga möte   med tema  ”Hyperbaric Medicine and the Brain” hålls i  Tel Aviv, 

Israel, Sep 9-12, 2019. Se mer på    http://www.eubs.org/?attachment_id=907 

EUBS lägger ut sin vetenskapliga tidskrift Diving and Hyperbaric medicine som pdf ett år efter 
publicering. Det betyder att man idag kan läsa tom Vol 48(2), juni 2018. Vill man ha tillgång till 
informationen omedelbart efter publicering får man bli medlem. Ansökningsblankett finns på 
http://www.eubs.org/members/inscription/form_payment2016_a.php 

 
     # 

EDTC-1 grundkurs i Gbg har flyttats till 2 – 4 oktober 2019. 
Denna kurs är tyvärr redan fulltecknad. För info om kommande kurser och möjlighet till ”refresherkurs” se 
http://fhvmetodik.se/grundkurs-tjanstbarhetsbedomning-for-dykeriarbete/ 
 
     # 
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AFS 2019:3 ”Medicinska kontroller i arbetslivet” nu publicerade.  
Den 1 november upphör nuvarande föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla och 

de ersätts då av de nya och omarbetade föreskrifterna.  Läs mer på https://www.av.se/nyheter/2019/tydligare-
regler-for-medicinska-kontroller-i-arbetslivet/ 
 
Tryckt exemplar kan beställas för 133:- på: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-20193-
foreskrifter/AddToCart/?amount=1 
 
Ladda ner texten: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-
arbetslivet-afs-2019-3.pdf 

 
     # 

Ny förbundsläkare för Svenska sportdykarförbundet.  
Som jag berättade om i förra nyhetsbrevet har Georgios Sidiras trätt in som förbundsläkare i SSDF efter 

mig. Det är nu klart att Georgios också tar över den ”Icke akuta dykerimedicinska rådgivningen”. 

Georgios kan nås på telefon 079 3345419 samt e-post georgios.sidiras@ssdf.se 

Detta betyder inte att ni inte är välkomna att höra av er till mig om ni har dykerimedicinska 

frågeställningar som ni vill diskutera. 

     # 

Föredrag om immersionlungödem i Malmö 31/8. 
Budskapet att IPE sannolikt är vanligare än vi trott kommer också att framföras i samband med Malmö 
sportdykarklubbs 50-årsfirande.  
Tid: 31/8 klockan 13 - 15.00 
Plats Malmö Sportdykarklubbs klubblokal Strandgatan 19, Limhamn. Exakt 
hur och om det blir en öppen föreläsning eller deltagande endast efter 
föranmälan är inte klart i dagsläget. Kolla genom kontakt med 
hakansson.tommy@outlook.com 
 
Vill du bilda dig lite angående immersionslungödem så kolla: 
http://ornhagen.se/20190317%20IPE%20lecture%20at%20PADIforum.pdf 
     # 

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

Bästa hälsningar och en skön sensommar önskar Hans Örnhagen 
www.ornhagen.se      
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