
Teknisk Udvalg

Anbefalinger vedrørende helbredsundersøgelse af børn til 
sportsdykning
af Henrik Simonsen, speciallæge i pædiatri, dykkerlæge

Ved litteraturgennemgang er der ikke konstateret afgørende fysiologiske forskelle mellem 
raske børn og voksne eller ulykkesdata, som kontraindicerer sportsdykning i aldersgruppen 8-
14 år. Nedenstående anbefalinger er vejledende vedrørende særlige forhold hos børn. De 
almindelige retningslinier for voksne vedr.  sportsdykning er desuden gældende. Tvivlstilfælde 
bør konfereres.

Attestformular 
Dansk Sportsdykker Forbunds formular for lægeundersøgelse i forbindelse med udstedelse 
(fornyelse) af sportsdykkercertifikat.

Vækst
Vurdering ud fra Dansk Pædiatrisk Selskabs vækstkurver eller tilsvarende. Link: 
www.paediatri.dk > Vejledninger > DPS Vejledninger, m.m. > Vækstkurver. Det høje forhold 
mellem kropsoverflade og vægt hos yngre børn giver et væsentligt hurtigere varmetab i vand 
end hos ældre børn og voksne, hvorfor velsiddende dragt er væsentlig. Der bør anvendes 
udstyr tilpasset barnets fysiske formåen. 

CNS

Epilepsi er kontraindiceret. Sygdomme indenfor autismespektret er i regelen kontraindicerede. 
Velbehandlet ADHD er forenelig med sportsdykning. 

Otologisk

Trykudligning er ofte forbundet med tekniske vanskeligheder hos børn. Teknikken kan 
kontrolleres ved valsalvamanøvre under otoskopi. Kort tuba auditiva disponerer til otitis media 
ved trykudligning.  

Kardiovaskulært
Vurdering af blodtryk ud fra højdepercentil- og aldersstandardiserede kurver: Pediatrics 
2004;114:555-576. Link: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/114/2/S2/555. 

Pulmonalt
Vurdering af lungefunktion ud fra højdestandardiserede kurver (spirometers indbyggede 
algoritme, bilag 1 eller Thorax 1993;48:794-802. Ved mistanke om astma udredes og 
vurderes i.h.t. Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskabs retningslinier (bilag 2). 

Gastroenterologisk og urologisk

Ingen aldersspecifikke forbehold.
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Metabolisk
Diabetes mellitus er p.g.a. manglende erfaring en absolut kontraindikation for sportsdykning 
hos børn, selvom det kan gennemføres under særlige omstændigheder hos voksne.

Sjældne sygdomme
Barnealderen byder på sjældne sygdomme, som bør individuelt vurderes med henblik på 
funktionsbegrænsning i forhold til sportsdykning. 

Kontaktinformation: 
henrik.simonsen@dadlnet.dk Mobil 20 12 52 50 

Bilag 1: Referenceværdier for spirometri hos børn. 
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Bilag 2: Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskabs konsensus vedr. 
astma og fritidsdykning
Vedtaget ved årsmødet i 1998.

  

 1) Ved anamnestiske oplysninger om tidligere astma, (f.eks børneastma) med flere års 
anfaldsfrihed, uden brug af medicin, skal der gennemføre en spirometri undersøgelse. Hvis  
denne er normal, kan ansøgeren accepteres til fritidsdykning. Der er ikke behov for  
provokationstest.

2) Personer med astmasymptomer i deres anamnese, og som ikke er i behandling, skal have 
normal spirometri. Der er behov for provokationstest, der skal være normal for at ansøgeren 
kan godkendes til dykning.

3) Ved aktuel astma, der kun giver anledning til sjældent brug af beta-2 agonist i velkendte og 
genkendelige situationer, der ikke omfatter kulde, anstrengelse, psykiske påvirkninger,  
saltvand, tør luft, men allergener som dyr, pollen, husstøvmider, er normal spirometri kriterie  
for godkendelse. Der er behov for provokationstest, der skal være normal.

4) Ved aktuel astma, hvor der er behov for beta-2 agonist, hyppigt eller sjældent, men hvor 
udløsende allergen er kulde, anstrengelse, psykiske påvirkninger, saltvand eller tør luft, kan 
ansøgeren ikke godkendes til dykning, selvom en aktuel spirometri og provokationstest viser  
normale værdier

5) Ved aktuel astma, af enhver art, der behandles med hyppig brug (daglig, ugentlig) af  beta-
2 agonist som anfaldsmedicin, kan ansøgeren ikke godkendes til dykning.

6) Ved aktuel astma, hvor ansøgeren er i profylaktisk behandling med steroider, og med dette  
har normal spirometri, vil en normal provokationstest betyde at ansøgeren kan godkendes til  
fritidsdykning, da ansøgeren anses som værende stabil i sin lungefunktion.

7) Personer med aktuel astma, der til trods for steroid behandling har behov for hyppig beta-2 
agonist, eller hospitalshjælp, kan ikke godkendes til dykning.

 Det blev besluttet at benytte metacholin-provokationstest frem for anstrengelses-
provokationstest, efter råd fra lungemedicinerne. Hvis en pt. beskriver anstrengelsesudløst  
astma, kan man lave en spirometri, før og efter en cykeltest. Hvis testen falder positivt ud,  
kan aspiranten afvises umiddelbart. Falder testen negativt ud, skal aspiranten henvises til  
provokationstest, som skal være negativ for at aspiranten kan godkendes til dykning.
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