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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.
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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 har vi
beslutat 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. Vaccinationerna har nu kommit igång och vi
hoppas det skall bli möjligt att resa mot slutet av året. 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 (https://edition.mv/news/21997) De som vill resa under 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
#
Om ni inte redan sett detta så finns det en tråd på dykarna.nu där man frågar vad som hände
alla räddningsdykare som fick dykhinder pga Covid-19 i våras. Jag har inget hört men följ
tråden. Här kan komma att finnas intressant info.
https://www.dykarna.nu/forum/uppfoljning-raddningstjansten-414342/
#
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Covid-19 och dykning. EUBS bjuder in till webinarium.
EUBS Webinar on COVID-19 - March 10, 2021 16.00-19.00 CET
The COVID-19 pandemic has profoundly changed the way we practice diving and how we apply hyperbaric
oxygen therapy.
One year after the start of the pandemic, it is time to examine the effects of SARS-CoV2 on our daily practice and
how hyperbaric oxygen therapy may even help treat COVID-19 patients.

Please tune in to this EUBS Webinar for a comprehensive overview of the most relevant developments in the last
year.
Download the flyer now (EUBS Webinar March 10 2021) and distribute as widely as possible !
Participation is free (not only for EUBS members but also for others !) - only a quick registration is required.
Register now to get a Agenda Reminder and a link to access the webinar: www.eubs.org/webinar

#

Workshop Ny dykmedicinsk forskning och kunskap
Workshop om ny kunskap och om dykmedicin och dykeriarbete. Workshopen kan tillgodoräknas
som recertifiering av EDTC-behörighet MED (Medical Examiners of Divers) för
tjänstbarhetsbedömning i dykeriarbete enligt AFS 2019:3 för läkare som tidigare genomfört
basutbildning MED (medical examiner of divers) dykerimedicin. Förutsätter aktivt deltagande
under hela dagen i workshop.
Tid: Torsdag 11 mars kl. 0845-1630
Plats: Digitalt zoom
Arrangör: Arbets- och miljömedicin, Göteborg universitet i samarbete med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Avgift 2500:- +moms
Max deltagare 12
Anmälan till: dykmedicin@gu.se
Mats Hagberg
#

Welcome to Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric Medicine
Gdynia, Poland, 3 – 5 juni 2021

Läs mer på http://www.BISDHM.events
#
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EUBS2020 Annual Scientific Meeting POSTPONED:
Our 46th Annual Scientific Meeting will take place in Prague, Czech Republic, from 8-11 September 2021.
Please visit the dedicated website www.eubs2020.com for all information.

#
Kurs EDTC Bas ges vid Göteborgs universitet v 42.
Mer info på http://fhvmetodik.se/metoder/dykmedicin/
#
Dykmässan i Göteborg har flyttats till 19 - 20 mars, 2022
Läs mer på https://www.dykmassan.se/se

#
Pionjärdykarna i Nordsjön. Får ni tillfälle till 50 minuter lyssningstid så lyssna på intervju
med Anders Lindahl och Ulf Fredriksson på SR play Pionjärdykarna i Nordsjön.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1668056
#
Det här nyhetsbrevet går ut till 240 e-postadresser till läkare som deltagit i kurser jag hållit eller på annat
sätt varit i kontakt med mig rörande dykerimedicin. Några har dubbla adresser och de har jag låtit vara
kvar när jag rensar listan efter varje utskick och tar bort de som studsar eller inte kan nås. Ytterst få har
hört av sig och vill bli strukna från listan. Ni är välkomna att bjuda in kollegor genom att be dem skriva
till mig så för jag på adressen på listan.
Bästa hälsningar Hans Örnhagen

