
Medisinsk erklæring  

 

Dette er en erklæring som informerer om potensielle risikoer forbundet med fritidsdykking 
og om den forventede oppførselen av deg gjennom opplæringen.  

For å kunne registrere deg i dykkeprogrammet må du først fullføre denne erklæringen, som 
inneholder din medisinske historie. 

Til deltageren: 

Hensikten med denne erklæringen er å informere deg om du må bli undersøkt av en lege før 
du kan delta på dykkeopplæringen. Hvis en eller flere av de følgende forholdene gjelder for 
deg, betyr ikke det nødvendigvis at du er diskvalifisert for fritidsdykking. Det betyr bare at du 
må søke råd fra en lege.  

Bekreft at du har lest og forstått informasjonen under ved å signere med dine initialer bak 
hvert punkt. 

Vær oppmerksom på at hvis noen av punktene gjelder for deg, må du, for din egen sikkerhet, 
forhøre deg med en lege før du kan delta på dykkeopplæringen. 

Du må oppsøke en lege hvis: Initialer 
Du er eller mistenker å være gravid  
Du tar jevnlig medisiner (med unntak av prevensjonsmidler)  
Du er over 45 år gammel og en eller flere av de følgende 
punktene gjelder for deg: 

 

_ du røyker  
_ du har høyt kolesterolnivå.   
 

Du bør oppsøke en lege hvis du noen gang har hatt følgende: Initialer 
Astma, tungpustethet eller tungpustethet ved aktivitet  
Lungesykdom  
Pneumothorax (kollapset lunge)  
Operasjon i brystet  
Klaustrofobi eller agorafobi (frykt for lukkede eller åpne rom)  
Epilepsi, anfall, kramper eller tar medisiner for å forhindre dem  
Blackout eller besvimelse (full/delvis tap av bevissthet)  
Ulykker ved tidligere dykking eller dykkersyke  
Diabetes  
Høyt blodtrykk eller tar medisiner for å kontrollere det  
Hjertesykdom  
Øresykdom, hørselstap eller problemer med balansen  
Trombose eller blodpropp  



Psykiatrisk sykdom  
 

Jeg er innforstått med at jeg under kurset kan bli diskvalifisert 
til å utføre et dykk hvis jeg har eller utvikler en eller flere av 
punktene under: 

Initialer 

Forkjølelse, bihulebetennelse eller pusteproblemer (f.eks. 
bronkitt, høysnue) 

 

Akutt migrene eller hodepine  
Noen form for operasjon innen de siste 6 ukene  
Påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner som påvirker 
reaksjonsevnen 

 

Feber, svimmelhet, kvalme, oppkast og diaré  
Problemer med utlikning (trykk i ørene)  
Akutt magesår  
Graviditet  
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