
 

Egenerklæring for deltakelse i 

PADI Discover Scuba Diving 
 

Jeg bekrefter at jeg i dag føler meg frisk og ikke er påvirket av alkohol, medikamenter eller andre berusende 

stoffer. Jeg har ikke drukket alkohol siste 12 timer. Fulgt med på, og forstår de viktigste prinsippene for 

dykking med luft under vann. Jeg har dessuten gitt følgende svar som gjelder min helse: 

 
 Tekst  Ja Nei 

1  Bruker du reseptpliktige medikamenter eller har du brukt slike medikamenter ila siste 
uke? 

    

2  Har du, eller har du i løpet av de siste 10 årene hatt, astma eller astmatisk bronkitt?      

3  Har du, eller har du tidligere hatt, epilepsi (fallesyke) eller annen sykdom som har 
forårsaket bevisstløshet? (Gjelder ikke hjernerystelse - se eget spørsmål under)  

    

4  Har du, eller har du tidligere hatt, sukkersyke (diabetes)?      

5  Har du, eller har du i løpet av de siste 10 årene, hatt kronisk sykdom i ører, nese eller 
bihuler annet enn høysnue (se under)?  

    

6  Hvis du har høysnue (allergi med rennende øyne og/eller nese): Er du for tiden plaget 
med nesetetthet eller ubehag over bihulene?  

    

7  Har du tidligere hatt brudd i ansikt skjelettet eller kraniet for øvrig?      

8  Har du tidligere vært utsatt for alvorlig skade, ulykke eller sykdom i brystkasse (lunger, 
hjerte og brysthuler)?  

    

9  Har du nedsatt hørsel på ett eller begge ører?      

10  Har du hatt alvorlig sykdom i øret (øregang, mellomøre eller indre øre) annet enn 
enkeltstående øreinfeksjoner i oppveksten?  

    

11  Har du hatt øreinfeksjon, lungebetennelse, bronkitt eller bihulebetennelse siste 3 
månedene?  

    

12  Har du vært innlagt sykehus de siste 6 månedene?      

13  Går du til regelmessig kontroll/behandling hos lege eller sykehus?      

14  Har du kronisk sykdom (ikke nevnt over) eller annen medisinsk tilstand som du selv er 
usikker på om kan være til hinder for introduksjonsdykking? (Skriv eventuelt under)  

    

 

Selv om du svarer bekreftende på ett eller flere av spørsmålene over så kan det godt være at du kan 

gjennomføre et prøvedykk. Da må du imidlertid først ta kontakt med lege. Hvis du er usikker på 

framgangsmåten så ta kontakt med instruktøren. 

Navn  

Adresse (gate, postnummer, poststed)  

Fødselsdato  

Telefon  

Email  

Telefon til ønsket kontakt hvis nødsituasjon  

  
 
 
Sted _____________ Dato _________ Signatur ______________________ 


