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Resa med dykerimedicinskt fokus mars 2018
Vårens resa till Reethi Faru, en ny resort i Raa atoll är nu tecknad till 50%, vilket betyder att det finns plats för
ytterligare elever/resenärer. Anläggningen är så ny att de första gästerna anländer i november 2017. Det finns
uppenbara fördelar med att vara på en ”nyöppnad” ö, men också nackdelar. Våra erfarenheter från Reethi
Beach, som har samma ägare, talar dock för att vi kommer att få god service och att de kommer att anstränga
sig för att ge oss goda förutsättningar att genomföra en intressant och givande kurs. För att se all information
gå in på http://scubatravel.se/gruppresor/dykerimedicin-maldiverna-mars-2018.php
Jag kommer under vintern att ge löpande information på min hemsida om hur detaljplanerna utvecklas. Den
som vill se hur vi haft under tidigare resor kan gå in på http://kurser.ornhagen.se
Och på https://www.reethifaru.com/ kan ni läsa mer om ön.

Nu finns abstract och program till Konferens om immersionslungödem 7/12.
Abstracten har nu kommit in och på Abstracts SIPE på min hemsida kan du läsa och ladda ner texterna. OBS
detta är inte det finala programmet utan en ”pre-view” för att motivera deltagande i konferensen.
På http://sanma.se/styled-16/index.html kan man registrera sig för deltagande i konferensen och på länken
http://www.ornhagen.se/SIPE%20vid%20dykning%20manus%20till%20SSDF.pdf kan ni läsa en text som jag
skrivit till tidningen Sportdykaren för att sprida kunskap om problematiken med SIPE bland sportdykare.

Carl Magnus Hessers text ”Minnen från 50 års dykeri- och marinmedicinsk
verksamhet” finns att läsa på min hemsida.
I samband med Svenska Läkaresällskapets 50-årsjubileum, december 1993 höll professor Carl Magnus Hesser,
Avdelningen för omgivningsfysiologi vid Karolinska Institutet ett anförande som här återges i scannad form
från en papperskopia. Professor Hessers debut inom dykerimedicinen startade i början på 1940-talet, vilket
innebar att han samma år själv kunde fira 50-årsjubileum i sin verksamhet.

Två nya föreläsningar som PP på hemsidan.
För intresserade finns nu hand-outs i PP från två föreläsningar på min hemsida. ”Mättnadsdykning” och
”Framtida dyksystem- vätskeandning eller kemisk dekompression?”

SHMS hemsida skall återuppstå
Svenska Hyperbarmedicinska Sällskapet lade i somras ner sin hemsida www.shms.se och bytte till Facebook
shms Det finns också en sluten grupp https://www.facebook.com/groups/shmshbo/
Enligt besked 14:e oktober på facebook-sidan skall man försöka öppna websidan igen. Tyvärr har
domännamnet www.shms.se under tiden tagits och redovisar nu information från en dykintresserad 38-årig
kvinna. Varför hon tagit domännamnet www.shms.se framgår inte av presentationen.

