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Risker vid dykning 

Vid deltagande i utbildningar och kurser arrangerade av SSDF (Svenska 

Sportdykarförbundet) och CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). 

• Dykning är en fysiskt krävande aktivitet 

• Dykning sker i och vid vatten, vilket medför risk för drunkning 

• Dykning medför risker som kan leda till allvarlig skada eller död 

Dykning med komprimerad luft kan leda till tryckfallssjuka, lungbristning eller annan skada 
som kräver tryckkammarbehandling. Dyk i öppet vatten är en del av utbildningen för att bli 
certifierad dykare och kan äga rum på platser som ligger långt ifrån tryckkammare. 
 
Sett till de risker som finns med dykning är det av största vikt att jag som påbörjar en 

dykkurs: 

• Ärligt fyller i hälsodeklarationen och inte döljer sådant i mitt hälsotillstånd och 

medicinska historia som kan ha betydelse för mitt deltagande i kursen 

• Är simkunnig och har vattenvana (kan simma 200 meter och flyta i 5 minuter) 

• Följer gällande säkerhetsregler 

• Är uppmärksam på lektionerna och följer instruktörens anvisningar 

• Frågar instruktören om jag inte förstått eller känner mig osäker på något moment 

• Inte är påverkad av alkohol eller droger under övningarna 

• Dyker inom mina begränsningar och min certifikatsnivå 

Jag förstår och accepterar att varken instruktören som genomför denna kurs, SSDF-ansluten 
förening eller dykcenter som anordnar denna kurs, eller CMAS, äger något ansvar för 
eventuellt dödsfall, skada eller annan förlust som drabbar mig i den mån det beror på mitt 
eget handlande eller uppstår på grund av min egen oaktsamhet. Såvida ingen särskild 
oaktsamhet eller annat avvikande från skyldigheten som instruktör eller ovan grupper sker, 
är mitt deltagande i denna dykkurs helt på egen risk. 

Jag bekräftar att jag har läst och förstått informationen om risker vid dykning och mitt eget 

ansvar innan jag skriver på. 

Ort och datum: ___________________________________________________________ 

Elevens namnteckning: _____________________________________________________ 

Namnförtydligande: _______________________________________________________ 

Målsmans underskrift (om deltagaren är under 18 år): ____________________________ 

Kursansvarig instruktör: _____________________________________________________ 
Kursansvarig sparar signerat dokument tillsammans med övriga elevhandlingar tills aktivitet är genomförd 


