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Episode oversigt for 2018 
 
 
Nedenstående er en oversigt over de 5 episoderapporter der er indsendt til TU. Vi har 
desværre haft 1 episode med fatal udgang.  
TU registrerer rapporter fra alle danske og udenlandske dykkere i dansk farvand og 
danske dykkere i udlandet. 
Læs rapporterne og brug dem til at lære fra andres uheld. De har haft mod og velvilje til at 
dele deres oplevelse og det mindste vi kan gøre, er at bruge informationen til at undgå at 
komme ud for det samme. 
 
Bemærk at DSF's krisehjælpsforsikringen åbenbart kun dækker klubture, ikke private ture, 
dvs. turen skal fx have været annonceret på klubbens hjemmeside eller Facebook side. 
 
Vi, i TU vil gerne takke dem der har indsendt rapporter og vil gerne appellere til at flere 
indsender episoderapporter til os. Jeg har lavet rapporten således, at så meget af 
indberetterens tekst er med, dog i anonym form. 
Det giver jo ikke belæg for de store statistiske beregninger og der er igen i år ingen rød 
tråd, men flere forskellige hændelser. Disse ses beskrevet i nedenstående skema. 
 
Bemærk at det er muligt at udfylde og sende episoderapporten direkte fra DSF 
hjemmeside, det for at gøre det lettere for jer derude i klubberne.  
Denne oversigt vil også ligge på DSF hjemmeside under Teknisk Udvalg. 
 
 

Måned  Beskrivelse af episode 

maj 1 Dobbeltsæt, tungt løft. 
Hændelse indtraf efter 2 dyk på Kullen. Vi er 4 personer afsted i en RIB 
og dykker i 2 hold. Første dyk er på 15m. i 40 min. Hold 2 dykker herefter 
og kommer i overfladen. Deres flaskesæt er et 2x12l og et 2x10l begge 
med integreret bly. Min makker og jeg løfter sammen de meget tunge 
flaskesæt ombord i båden. Vi sejler til næste spot og dykker på 8m. i 30 
min. Hold 2 dykker herefter og efter deres dyk løfter jeg selv de 2 
flaskesæt op i båden, da min ikke har de store kræfter og er optaget af at 
skrive journal. Efter sejlturen hjem, kan jeg mærke at jeg nok har 
forstrakt noget i skulderen og tænker at det nok aftager. Dagen efter har 
jeg meget ondt i skulder, hals og bryst i højre side. Dag 2 er det det 
samme og jeg tænker at det enten er en belastningsskade på skulder 
eller måske en N2 boble i skulderen. Jeg kontakter trykkammeret på 
Riget og de vil gerne se mig. Dykkerlægen undersøger mig og laver et 
pa test. Der er ingen neologiske skader, men han kan ikke afvise en evt. 
boble. Da de har ledig tid i kammeret tilbyder han en standard 
behandling for at se om tilstanden bliver bedre. Da de 5 kvarter er gået 
kommer dykkerlægen ind i kammeret for at undersøge mig, men der er 
ingen ændring. Behandlingen afsluttes og nu ved vi da, at det ikke var 
det. Dag 3 tager jeg så til egen læge og han undersøger mig og kan sige 
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at det er en muskelskade omkring skulderen. Han sætter mig på 
smertestillende og laver en henvisning til en fys. Dag 4 hos fys. Har fået 
en fibersprængning i halsmusklen og øverste ribben har løsnet sig lidt fra 
hvor den sidder fast i led. Begge i højre side. 
Min konklusion er at undgå tunge løft. Man skal altid være 2 om at løfte 
tunge sæt ombord og integreret bly skal afmonteres først. 

Juli 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsvundet dykker under vand. 
Plan: et enkelt dyk af to hold på 3 og 2 fra en mindre motorbåd ved et 
lille vrag. Vind: 4 m/s fra vest, ingen bølger af betydning, og høj sol. Fin 
vejrudsigt for resten af dagen også. En privat tur fra familiens båd (med 
et enkelt DSF medlem) hvor vi stævner ud fra klubhus ved 14-tiden med 
plan om at være tilbage kl. 18 ca. 
Aftalen er to hold, det ene hold med tre (en DM, to lidt mindre erfarne: en 
af dykkerne var ikke så rutineret og et stykke tid siden han har dykket 
sidst, men havde dog 20+ dyk og under opsyn af DM). Der bliver briefet 
på vrag og plan. Under dykket mister vi på et tidspunkt den uerfarne 
dykker af syne. Vi andre to på dykket leder i 1 min og tager derefter i 
overfladen. Da det går op for os at den sidste dykker ikke kommer op, 
kalder vi båden hen til os. Den tredje dykker kommer ikke op, og efter 10 
minutter tilkalder vi Søværnet, der sender helikopter og båd afsted for at 
lave eftersøgning. 55 min efter at vi har mistet dykkeren under vandet 
kommer han dog op igen af sig selv – uskadt. Han havde ikke opfanget 
at hvis man mistede hinanden så skal man gå op igen, og har derfor 
dykket til han havde 100 bar tilbage på flasken. 
SOK ankommer 1-2 min efter, og tager ham med på hospitalet til tjek, da 
han ikke har haft dykkerur på. Han er uskadt. Der er naturligvis en kæde 
af ting der skulle være gjort bedre i forbindelse med dykket, herunder en 
klar briefing af hvad man gør i en situation hvor man bliver væk fra de 
andre, som nok især er det der er gået galt. Desuden skulle vi selv have 
haft dykkere i vandet for at lede efter ham, indtil SOK ankom. Endnu en 
fejlkilde, idet vi ikke havde ilt med ombord. 

August 3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

BCD stramt om brystkasse. 
Under øvelsen af – af og påtagning af BCD med flaske og regulator 
under vand, får eleven strammet BCD'en om brystkassen således at 
eleven ikke kan trække vejret ordentligt ved opstigning til overfladen og 
luftpåfyldning af BCD. Elev går i panik og hyperventilerer. BCD bliver 
løsnet af instruktør og bly bliver kastet. Elev bliver reddet i land af 
instruktør. 
 
Ildebefindende under dyk 
Min faste dykkermakker og jeg havde aftalt at tage et stranddyk en 
formiddag. Vi ankommer til stedet, recognoscerer og planlægger dykket. 
Da vi går i, er der en del bølger, og vi skal ud over et ret langt lavvandet 
stykke, før vi kan komme under. Vi dykker et stykke ud, og min makker 
er på min venstre side hele vejen ud. På tre meters dybde kan jeg stadig 
mærke bølgerne, og sigtet er dårligt, da sandbunden bliver hvirvlet op. 
Jeg overvejer lidt og beslutter så at foreslå, at vi vender om. Det tegner 
ikke til at blive et godt dyk. Men min makker er ikke længere ved siden af 
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mig og efter at have spejdet rundt, går jeg i overfladen. Han er, liggende 
på ryggen, på vej ind mod stranden, så jeg svømmer efter ham i 
overfladen. 
Da jeg kommer tættere på, kan jeg se, at han har problemer. Jeg tager 
mine finner af og trækker ham, stadig liggende på ryggen, ind til land. 
Lige før vi når stranden, kan jeg se, at han mister bevidstheden. 
Situationen virker meget uvirkelig, og jeg har svært ved at forstå, hvad 
der sker. Men nu skal det gå hurtigt. Jeg frigør ham fra BCD'er og 
blybælte, og smider ligeledes mit eget udstyr, stadig i vandet. Jeg råber 
efter hjælp, da jeg kan se nogle motionsløbere på en lille klint ca. 30 
meter fra stranden, og jeg kan se, at de reagerer. Nu forsøger jeg at 
slæbe ham ind på stranden, men det er ikke umiddelbart muligt, da han 
er overraskende tung og delvis viklet ind i grejet. Bølgerne gør det ikke 
nemmere. Den ene løber er nu ankommet, og vi får ved fælles hjælp 
slæbt min makker ind på stranden. Løberen går i gang med livreddende 
førstehjælp. Jeg er selv uddannet i førstehjælp, men havde svært ved at 
fatte, hvad der var sket. Efter fem minutter kommer der flere løbere, og 
en af dem afløser den første løber. Efter yderligere fem minutter 
ankommer politi og reddere. Min makker kommer ikke til bevidsthed 
under hele forløbet. Senere bliver min makker afhentet i 
redningshelikopter og fløjet til hospitalet, hvor han desværre bliver 
erklæret død nogle timer senere. 
Åbenbart har han fået et ildebefindende, mens vi var ude, som har 
medført døden. 
Politiet tilrådede kraftigt, at jeg opsøgte psykiatrisk skadestue. 
Efterfølgende har jeg så haft yderligere samtaler med psykologer, hvilket 
har hjulpet mig videre. 
 
Hvis jeg skal videregive nogle erfaringer: 
1 – Bevidstløse personer er tunge – tungere, end du tror. Jeg er en stor, 
stærk mand, og jeg brugte den rigtige teknik, men havde rigtig svært ved 
at slæbe 75 kg op af vandet. 
2 – Lær og repeter førstehjælp, og vær mentalt forberedt på, at du kan få 
brug for det. 
Efterfølgende har jeg ønsket at gøre brug af DSF's forsikring, men må 
konstatere, at krisehjælpsforsikringen kun dækker klubture, ikke private 
ture, dvs. turen skal fx have været annonceret på klubbens facebook 
side. 
3 – Slå alle dykkerture op i klubben. 

September 5 Mistet kontakt til makker. 
1. hold meldte at påbindingen på vraget ikke var god nok. Andet hold (3 
dykkere med vragdykerfaring) skulle derfor afbinde og påbinde igen. 
Opgaven blev besværliggjort af at påbindingslinen var viklet ind i 
fiskeline. De to mest erfarne dykkere var derfor optagede af opgaven og 
mister under søgningen efter bedre påbindingssted den visuelle kontakt 
til den tredje dykker. En kort eftersøgning blev iværksat. Herefter 
kontrolleret opstigning. Tredje dykker var allerede kommet op og sikkert 
ombord på dykkerbåden. Efter en god debriefing var alle ved godt mod 
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og havde lyst til at dykke på ny og et begivenhedsløst dyk blev 
velgennemført. Grundlæggende årsag: de erfarne dykkere var ikke 
opmærksomme nok på tredjemand. Medvirkende årsager: dårlig 
sigtbarhed, tremandshold, ukendte makkere. 
Maks. dybde: 27 

 
 
Her er også en rapport fra BSAC over deres hændelser i 2018.  
 
Et hurtigt resume viser at de har haft 215 hændelser hvilket igen ligger under deres års 
gennemsnit. Hovedparten af disse er foregået fra april til oktober med top i juli, de 4 
største poster er: dykkersyge, ukontrolleret opstigning, skade/sygdom, samt båd –og 
overfladeulykker. Der var 19 dødsulykker mod et gennemsnit på 13 over de sidste 10 år.  
6 af disse var medlemmer af BSAC. Det er det højst registrerede antal siden 2004. Der har 
i år været 15 dødsfald, hvor dykkeren er blevet bevidstløs under vandet. Det gør at man 
mistænker flere tilfælde af IPO (lunge ødem) og BSAC vil stadig prøve at kikke nærmere 
på de sager og forebyggelse.  
De fleste ulykker ser ud til at opstå i overfladen eller tæt på overfladen.  
Det er stadig på 8. år farligst at være en mand over 50 år rent statistisk, da flertallet af de 
omkomne tilhørte den gruppe.  
Hvis du vil vide mere, ligger rapporten til fri læsning på hjemmesiden. 
 
Husk at du aldrig kan have for meget øvelse og at hvis du bliver inden for dine egne 
personlige grænser, jo mere sandsynligt er det, at du kan fortsætte med at nyde din 
dykning. 
 
Med venlig hilsen 
Ken Bordig, Sikkerhed 
 
Teknisk Udvalg 


