
 

Referat fra besøg på Dykkerskolen 30.09.16 
 

10 medlemmer fra foreningen samt en repræsentant fra SFS var mødt op. 

 

Inden mødets start var vi så heldige at få et kik til skolens ferskvandstank med en dybde på 6 m, hvor der 

blev holdt optagelsesprøve for 

dykkeraspiranter fra Søværnet.  

 

Mødet blev indledt af seniorsergent Per Haagerup fra Dykkerskolen, som bød velkommen.  

P.H. er befalingsmand i sanitetsafdelingen, og han står for den fysiske træning af dykkerne. Han har flere 

dykkeruddannelser, bl.a. fra USA. 

 

Dykkerskolen er opført i 1883 på Holmen, og der uddannes dykkere til Søværnet og civile dykkere. 

For at blive optaget skal man gennemgå en fysisk prøve, forudgået af helbredstjek og trykprøve. 

Tidligere krævede man blot, at dykkerne skulle være mentalt stærke. 

I 1996 blev 117 behandlet for dykkerskader.  

Tallet er faldende, men skaderne er alvorligere end før, bl.a. fordi der dykkes til større dybder. 

 

På skolen er ansat 31 medarbejdere, og der er ca. 300 kursister årligt. 

Der er flere arbejdsområder: 

Uddannelser: skibsdykker (scuba - erhvervsdykker), overflade forsynet dykker, minedykker, 

undervandsvejsning og skæring dykkerrelateret førstehjælp, dykkerassistent, kamera operatør, 

undervandssprængning, dykkermedicinsk kursus for læger i forsvaret, bassin instruktør  

Rådgivning: til bl.a. marinestaben og søværnets specialtjeneste, forsvarets materielstyrelse og 

sundhedstjeneste, SFS, beredskabsstyrelsen og rigspolitiet  

Bistand: til bl.a. eftersøgnings- og efterretningstjenester og Danmarksvagten 

Skolen deltager desuden i Projekt dyk smart, et fællesnordisk projekt vedrørende dykkerulykker 

 

Tidligere har dykkerskolen samarbejdet med Rigshospitalet vedrørende behandling af patienter med 

trykskader. Der er 3 trykkamre: et fast på skolen, et anbragt i container samt et på dykkerskibet, Søløven. 

Alle trykkamre benyttes til undervisning, behandling og øvelser 

 

Efter præsentation af skolen var der rundvisning, dels på skolen og dels på dykkerskibet, Søløven. Der var 

bl.a. forevisning af trykkamre.  

Endelig så vi også skolens museum med spændende gammelt dykkerudstyr. 

 

Formiddagen sluttede med frokost. 

 

Derefter fortalte overlæge Per Ric-Hansen, spec.læge i alm. med. og chef for naval- dykkermedicinsk 

sektion om risikofaktorer ved dykning samt om dykkersyge og behandling. Der henvises venligst til 

selskabets hjemmeside: Søværnets Dykkerskole Fagligt Input 

 

Dagen sluttede med kort oplæg fra Niels Brehm Nielsen, SFS vedrørende sikkerhed og problemer med 

samarbejde mellem forskellige instanser til søs. 
 


