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SoS genomför remissrunda avseende HBO. 

Nomineringar efterfrågas inom följande områden 

Socialstyrelsen bedömer att följande områden kan genomlysas efter nomineringar och dialog med 

sakkunniga. Observera att benämningarna på de ursprungliga förslagen har reviderats av 

Socialstyrelsen. NPO:ernas ursprungliga förslag kan vara mer eller mindre specifika än vad rubrikerna 

nedan beskriver. Följande beskrivningar ska fungera som vägledning för nomineringar av sakkunniga 

snarare än att vara avgränsande för det slutgiltiga området att genomlysa.  

Socialstyrelsen planerar att starta upp sakkunniggrupper i olika faser, som utgår från 

områdesnumreringen nedan. Sista datum för nomineringar i respektive fas annonseras via mail och på 

websidan för nationell högspecialiserad vård www.socialstyrelsen.se/nhv. 

 

Citerat från ”Bruttolistan” som innehåller totalt 33 olika föreslagna ämnen. 

”Hyperbar oxygenbehandling 

Motivering för genomlysning: 
Detta område är nominerat och/eller tillstyrkt efter revision av NPO akut vård och NPO perioperativ 

vård, intensivvård och transplantation. NPO barn och ungdomars hälsa har kommenterat att detta bör 

vägas in i andra områden. 

Socialstyrelsens bedömning är att detta område kan falla inom kriterierna för nationell 

högspecialiserad vård.  

Nominering av sakkunniga efterfrågas.” 

 

Chefen för tryckkammarenheten på KS, Anders Kjellberg, skriver följande i brev 

till, NSD, Nätverket svensk dykning 2021-12-16. 

” Hej Nätverket! 

Just nu pågår en remissrunda från Socialstyrelsen angående Hyperbarmedicn som Nationell 

Högspecialiserad Vård (NHV). Jag kan se flera fördelar om det blir beslutat då några sjukhus de facto 

kan få ett riktigt uppdrag att bedriva Dykeri- och hyperbarmedicin. Jag ser samtidigt en uppenbar 

risk, om personer som inte förstår vår och er verksamhet och era behov av närhet till 

tryckkammarberedskap och medicinsk kunskap inom området fattar beslut. 

Jag försöker i detta forum hitta lämpliga personer som respektive Regionalt Programområde (RPO) 

kan nominera som sakkunniga. Ni kanske redan har fått förfrågan från era respektive RPO, om inte 

försöker jag i skrivande stund ta reda på vem som är kontaktperson i era respektive RPO. 
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Processen går till så att Socialstyrelsen har skickat ut en förfrågan till respektive RPO att nominera 

sakkunniga. Deadline för nomineringar regionalt är 18/1 2022 då de skall skickas till Nationella 

Programområdet för Perioperativ medicin, Intensivvård och transplantation (NPO-PIVoT). 

Ordföranden där sammanställer inkomna nomineringar och skickar till Socialstyrelsen med deadline 

14/2 2022. Det är av största vikt att nominera intressenter från hela landet och från olika delar av 

civil och yrkesmässig dykeriverksamhet. Det slutliga urvalet görs sedan av Socialstyrelsen som 

återkommer med en formell förfrågan. 

  

Återkom till mig i enskilt mejl om ni har frågor eller förslag på nomineringar för att undvika 

mailbombning. 

Med vänlig hälsning 

Anders Kjellberg, MD, DESA, EDIC 

 

På detta svarade jag följande: 
” Dr Anders Kjellberg, Tryckkammarenheten KS    Via e-post anders.kjellberg@regionstockholm.se

      

    Askersund  2021-12-19 

Tack Anders för att du delar info om SoS remissrunda angående Hyperbarmedicin. 

Av namnen på sändlistan från NSD så menar jag att som representanter för ”patientsidan” är Jörn 

Ryberg bäst representant för yrkesdykarsidan medan Georgios Sidiras bör representera 

fritidsdykarna. En ytterligare person att nämna i detta sammanhang är Prof Mats Hagberg, Arbets- 

och miljömedicin vid GU, som ju är vår svenske medicinske representant i EDTC. 

(mats.hagberg@amm.gu.se) 

När det gäller sjukvårdsfolk har nog du bättre koll på aktuella namn än jag så där har jag inget att 

föreslå. 

När det gäller att ge arbetsgruppen underlag för sitt arbete så kan jag bara referera till vårt samtal för 

några veckor sedan. Visst hade det varit bra om vi nu haft lite tillförlitlig statistik att luta oss mot. 

Mats och jag har ju ett digert informationsmaterial rörande yrkesdykares hälsa, som ännu inte blivit 

fullständigt bearbetat. Kan hända denna remissrunda kan initiera det arbetet. 

Jag vill också påpeka att Hyperbarmedicin inte får tolkas så snävt att det bara handlar om 

tryckkammare utan även om handläggning av andra skador där tryck, vatten och olika 

gasblandningar varit involverade, bör ingå. Jag tänker på dykerimedicinska frågeställningar som FTD, 

öronproblematik, lungödem m.m. 

Den kliniska biten med HBO vid icke dykrelaterade tillstånd känner du bättre än jag. 

Du får gärna hålla mig informerad om den fortsatta utvecklingen av remissrundan och om du tror jag 

har något att bidra med så fråga gärna. 

Bästa hälsningar och GOD HELG 

Hans Ö ” 
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Från Anders Kjellberg  2021-12-19 till Jörn Ryberg, Mats Hagberg och Georgios Sidiras 

 

Hej, 

Angående mejlet som jag skickade ut via NSDs lista i veckan har Hans Örnhagen föreslagit er som 

sakkunniga. 

Då jag inte har någon insyn eller tidigare blivit involverad i frågan är det oklart om SoS eller NPO 

funderat på vad som ska ingå i ”hyperbarmedicin”? 

1. Dykerimedicin? 

2. Hyperbarmedicin inom slutenvård? 

3. Hyperbarmedicin inom öppenvård? 

4. Forskning och utbildning inom de tre delarna? 

5. Allt ovanstående? 

Ska allt vara med? Går det att separera? Om förslaget bara gäller ”hyperbarmedicin inom slutenvård” 

som är förknippat med störst kostnader måste man samtidigt göra en konsekvensanalys avseende 

tillgänglighet och kompetensförsörjning för övriga delar. Hur som helst är det initialt viktigt att få 

med personer med bra insikt i verksamhet och behov för de enskilda delarna. 

Det är för mig fortfarande oklart exakt hur nomineringen går till men jag tror att vi kan nominera er. 

Svara gärna omgående om ni är intresserade av att delta i en sakkunniggrupp, och fyll i så fall i era 

uppgifter och jävsdeklaration, slutlig sammansättning av gruppen beslutas av SoS i februari. 

  

Deadline för nomineringar här i Stockholm är den 18 januari för att kunna skicka in till regionen 

innan deadline. Den nominerade ska vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli nominerad. Uppgifter 

som behövs är: 
• Namn 
• Profession/specialitet/expertområde 
• Befattning 
• E-post 
• Övrigt, t ex en kort motivering 
• En ifylld jävsdeklaration (se bilaga) 

  

Ordförande i Regionala programområde (RPO) inom kunskapsstyrningen just nu: 

Norra:  Per Eriksson, MLA OP/IVA RVN, per.eriksson@rvn.se 

Mellansverige:  Håkan Scheer, hakan.scheer@regionvastmanland.se  

Stockholm-Gotland:  David Konrad, david.konrad@regionstockholm.se  

Västra:  Peter Dahm, peter.dahm@vgregion.se 

Sydöstra:  Magnus Trofast, magnus.trofast@rjl.se 

Södra:  Lars Algotsson, lars.algotsson@skane.se 

Med vänlig hälsning 

Anders 

De av er som är intresserade av att bidra med synpunkter kan kontakta Anders 
Kjellberg via epost         anders.kjellberg@regionstockholm.se 
   # 
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Det finns några platser kvar på resa med dykerimedicinskt tema    
24:e mars till 3:e april.        ”EDTC-refresher”  
 
Reethi Faru, ön där kursen hålls, öppnade igen 1/10 2020 efter nedstängningen i mars 2020 
p.g.a. Coronapandemin. (Se Covid-19 statistik för Maldiverna på 
https://news.google.com/covid19/map?hl=sv&mid=%2Fm%2F04ty8&gl=SE&ceid=SE%3Asv ) 
De som vill följa med i mars 2022 hör lämpligen av sig snarast till ScubaTravel. 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-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 vi kan genomföra studiebesöket på Kuredu, som vi brukar, är idag osäkert eftersom man 
har lite restriktioner när det gäller resor mellan öarna. 
                 # 

Kommande EUBS-möten.   På eubs.org  finns att läsa: 
Combined with the decrease of hyperbaric and diving activities and the increased workload 
for most of the medical professionals as a consequence of COVID-19, the EUBS ExCom has 
decided to postpone our Annual Scientific Meeting for yet another year. 
This means that the new Calendar for EUBS Meetings will now be: 2022 – Prague, Czech 
Republic /  2023 – Porto, Portugal /  2024 – Brest, France / 2025 – Turku, Finland. 
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In order to provide our membership and all interested professionals with scientific updates 
and education in the field of hyperbaric and diving medicine, EUBS will organize one or more 
Webinars in the second half of 2021, similar to the first Webinar on March 10 of this year. 
Stay tuned for more information on www.eubs.org 
   # 
  

Dykmässan i Göteborg genomförs 19 - 20 mars, 2022 
Läs mer på https://www.dykmassan.se/se 
   # 

Prof Mats Hagberg planerar genomföra en webbaserad EDTC-1 refresher våren 

2022. Kontakta mats.hagberg@amm.gu.se eller följ https://fhvmetodik.se/utbildning/ 

   # 

The second Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric 

Medicine will start only a few months from now (June 9th-11th, 2022, in 

Gdynia, Poland). 

Dear Colleagues, 

The pandemic situation with COVID-19 all around the world is still unpredictable. Some experts 

nevertheless suggest that once we have weathered a current wave of cases, it may be able to resume 

the transition toward normalcy. So, we decided to keep this event as an on-site meeting. 

The deadline for early registration with a lower fee (560 EUR) is approaching fast 

(November 30th, 2021). The same is with a deadline for lower accommodation costs at 

the Nadmorski Hotel in Gdyni, where the symposium takes place.  

Let's meet at the Baltic Sea to discuss matters of interest and exchange knowledge with a group of 

expert lecturers. As we all know, a personal conversation will not replace any e-mail or zoom contact. 

Don't wait. Register today and see you soon in Gdynia.  

Please, visit our website at http://www.bisdhm.events  

Please do not hesitate to contact our local organiser, Mrs Agnieszka Mandziej-Zdzieszynska 

(agnieszka.mandziej-zdzieszynska@mcc.org.pl), in any case of an organisational question.  
Sincerely yours, 

Jacek Kot   # 

  

Bästa hälsningar med önskan om en avkopplande helg  

Hans Ö 
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