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Episode oversigt for 2012 
 
 
Nedenstående er en oversigt over de 4 episoderapporter der er indsendt til TU. 
Vi, i TU vil gerne takke dem der har indsendt rapporter og vil gerne appellere til at flere 
indsender episoderapporter til os.  
Det giver jo ikke belæg for de store statistiske beregninger og der er i år ingen rød tråd, 
men 4 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. 
http://www.sportsdykning.dk/page.php?id=34&page=150 
 
Denne oversigt vil også ligge på DSF hjemmeside under Teknisk Udvalg.  
Her er også en rapport fra BSAC over deres hændelser i 2012.  
http://www.sportsdykning.dk/page.php?id=34&page=655 
 
Et hurtigt resume viser at de har haft 314 hændelser hvilket ligger under års gennemsnit, 
men det skyldes ikke at de engelske dykkere er blevet bedre. Grundet generelt dårlig 
sommer i UK er der foretaget langt færre dyk end normalt og dermed også færre 
hændelser. Hovedparten af disse er foregået fra april til oktober, de 3 største poster er: 
dykkersyge, båd –og overfladeulykker samt ukontrolleret opstigning. Der var 17 
dødsulykker mod et gennemsnit på 14,7 over de sidste 10 år. 10 af disse var medlem af 
BSAC. BSAC har de sidste år haft meget fokus på afbalancering og i år har det ført til et 
fald i ukontrolleret opstigning. Dog er der stadig en del arbejde der, da 41 % af 
hændelserne omkring opstigning, skyldes dårlig kontrol med afbalancering. De fleste 
ulykker ser ud til at være opstået i overfladen. Det er farligst at være en mand over 50 rent 
statistisk, da (65 %) 11 ud af de 17 omkomne tilhørte den gruppe. Hvis du vil vide mere, 
ligger rapporten til fri læsning. 
 
 

Måned Faktor Beskrivelse af episode 

Maj Menneskelig 
 
 

Efter dykning på et vrag på 38m. begyndes opstigning via 
bundtov. Her opdages det at bøjen er gået af torvet. 
Følgebåd ligger ca. 500m. væk omkring den drivende bøje. 
Efter 10 min. opdager følgebåden dykkerparret og de 
afhentes. Det konstateres at bøjen ikke har været bundet 
godt nok til bundtovet og at følgebåden ikke har bemærket at 
bøjen drev. 

Juli Teknik 
 
 
 

Under dyk med et dobbelt 7 flaskesæt med bagplade og 
vinge falder flasker af bagpladen. Det konstateres at 
bagpladen kun var monteret med en plast møtrik og at denne 
var slidt i gevind. 

August Medicin 
 

2 timer efter 2 dyk til henholdsvis 44 og 41 m. bliver dykkeren 
svimmel. Alle tider og opstigning er overholdt. Da der ikke er 
andre symptomer og svimmelheden aftager, gøres der ikke 
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noget. Dagen efter kontaktes er der stadig symptomer og der 
gives nu 3 behandlinger i trykkammer over 3 dage på 
Rigshospitalet. Der er ingen bedring at mærke på 
svimmelheden, men en ørelæge konstaterer at der muligvis 
er tale om øresten. Svimmelheden forsvinder efter nogle 
dage og der har nok ikke været tale om dykkersyge. 

September Menneskelig 
 

Der dykkes ca. 35 minutter og alt gik fint. Dybden var under 
hele dykket 6 – 8 meter. Der var god kommunikation mellem 
dem. De gik til overfladen to gange for at orientere sig og 
småsnakke. Efter ca. 35 minutter bliver dykker A pludselig 
forvirret over noget og vil til overfladen. Da parret kommer i 
overfladen, taler A i vildelse, virker konfus, panisk og meget 
angst. Efter et minut med panik forsvinder han fra overfladen 
uden B kan nå at holde fast i ham. Blybæltet kan ikke løsnes 
da det sidder under BCD’en og skridtremmen. A har muligvis 
fået frakoblet mellemlinen. Under alle omstændigheder er de 
ikke koblet sammen, da A forsvinder. B finder A på bunden 
efter nogle minutter. Han ligger på ryggen og har ikke sin 
regulator i munden. B henter ham til overfladen og tilkalder 
hjælp. De første der kommer til undsætning er 2 instruktører 
fra et dykkercenter. De overtager bjærgningen og 
genoplivningen af A. To andre kommer til og hjælper B ind. A 
får førstehjælp og hjertemassage på stranden af to 
professionelle, som tilfældigvis er til stede. Efter ankomst til 
traumecentret på Rigshospitalet får de liv i ham, ved hjælp af 
adrenalin og andre medikamenter og derefter lægges A i 
kunstigt koma. A dør tragisk, natten til mandag. 
Den foreløbige obduktion har ikke vist noget unaturligt. 
Meget tyder på, at A har fået en hjerneblødning eller en 
blodprop. 

 
 
Med venlig hilsen 
Sikkerhed 
 
Teknisk Udvalg 


