Nyhetsbrev hösten 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.
Resan 2020 är nu fulltecknad och jag vet i dagsläget inte om det blir någon resa 2021. Är du intresserad av att
resa med 2021 så skriv till mig och berätta att du funderar på att följa med. Finns det flera preliminärt anmälda
ökar sannolikheten att det blir en resa. Försommaren 2020 vet jag mera. Vill du veta lite om vad resan innebär så
finns foton från resan 2019 på https://kurser2.ornhagen.se/#share?id=8d8a661d-c129-49ae-9299-78394abc25bc
och från tidigare resor, inklusive Reethi Faru 2018 på länken http://kurser.ornhagen.se
#

SANMA kallar till Scientia et Valebat, 5 december i Stockholm
Programmet är nu klart och sekreteraren Claes Bothin har sammanställt ett mycket intressant program och
abstract bok.
Program
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1440-1520
1520-1540
1540-1600
1600-1620
1620-1640
1640-1700

Registrering
Inledning SANMA ordförande
Håkan Sköldefors
Effekt av gasdensitet på ventilation och arteriell oxygenmättnad vid normobar och hypobar hypoxi.
Mikael Gennser et al
Inverkan av anti-G-byxans mottryck vid 1Gz på venöst återflöde och kardiovaskulära funktioner.
Roger Kölegård et al
Skeletal muscle, haematological and splenic volume characteristics of elite breath hold divers.
Antonis Elia et al
Näsans roll i andningen och konsten.
Lars Malm
Kaffe
Effekt av nitrat på venösa gasbubblor efter dekompression.
F. Gottschalk et al
Elva timmars simulerat flygpass i JAS 39 Gripen
Mikael Grönkvist et al
Hjärnskademarkörer i blodet efter dykning – en förstudie.
Anders Rosén et al
Effekt av kortvarigt intervall före oxygenandning efter dekompression.
Mikael Gennser et al
Frågor till panelen. Avslutning.
Sandlersalen utryms, samkväm vidtar.

Mer Info finns på www.sanma.se
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EDTC-1 grundkurs i Gbg 18 – 20 mars 2020.
För info se

http://fhvmetodik.se/grundkurs-tjanstbarhetsbedomning-for-dykeriarbete/
#

AFS 2019:3 ”Medicinska kontroller i arbetslivet” nu publicerade.
Den 1 november upphörde de gamla föreskrifterna (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla
och har ersatts 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-ochinspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-20193foreskrifter/AddToCart/?amount=1
Ladda ner texten: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-iarbetslivet-afs-2019-3.pdf

#

Dykmässa i Göteborg, 14 -15 mars, 2020.
Läs mer på https://www.dykmassan.se/se
#
Skandinaviska Hyperbarmedicinska Sällskapet, årsmöte i Karlskrona, 4-5 maj, 2020
Läs mer på www.shms.nu
#

Welcome to Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric Medicine
Gdynia, Poland, 4th - 6th June 2020.

Läs mer på http://www.BISDHM.events

THURSDAY 4th June 2020
- Masterclass on Advanced Diving Medicine (from 14:00 till 19:00)
- Welcome reception
FRIDAY 5th June 2020
- Symposium on Diving and Hyperbaric Medicine (from 09:00 till 18:00)
- Get Together Party (from 19:00 till the end)
SATURDAY 6th June 2020
- Masterclass on Complications in HBOT (from 09:00 till 14:00)
- Fire Drills in Hyperbaric Chamber (from 14:00 till 16:00)
#

Bästa hälsningar och ett gott slut på 2019 önskar Hans Örnhagen
www.ornhagen.se

