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Årets Kurs torsdag 16 og fredag 17 april 2015 på Thon Hotell Opera!
Kurs og kongress 14 til 18 september 2016
Empic

Årets kurs er på vei og styret har bestemt seg for å prøve å arrangere et mer
omfattende kurs og prøve å få det godkjent som et klinisk emnekurs, etter
inspirasjon fra petroleumslege kurset.
Før kurset blir det sendt ut kasuistikker og oppgaver til de som melder seg på. Det
blir en forutsetning at de som ønsker å få kurset godkjent som Klinisk Emnekurs, at
oppgavene er innlevert på forhånd. Deretter blir det program torsdag fra klokken 16
og fredag. Her er en foreløpig skisse:

torsdag 16 april kl 16-20
1500 – 1600

Registrering

1600 – 1630

Nye flytidsbestemmelser – påvirker det sikkerheten?

1630 – 1700

Vitenskapelig og medisinsk grunnlag for flytidsbestemmelsene i
Europa.

1700 – 1745

Paneldebatt

1745 – 1800

Pause

1800 – 1830

Alkohol, rusmidler og prestasjonsfremmende midler – hva kan
gjøres for å avdekke bruk hos enkeltindivider?

1830 – 1900

Den aldrende befolkning og kontroll over maskiner – kognitive
utfordringer

1900 – 1910

Pause

1910 – 2000

Casegjennomgang med innspill fra eksterne – fokus på kognisjon
og rus.

Middag
fredag 17 april kl 0900 - 1700
0900 – 1200

gjennomgang av regelverksendringer, prosedyrer, EMPIC
Flymedisinsk seksjon, Luftfartstilsynet
Pause på 15 minutter ca halvveis

1200 – 1300

Flymedisinske kasuistikker.
Flymedisinsk institutt og Flymedisinsk seksjon

1300 – 1400

Lunsj

1400 – 1430

Helseforsikringer for flygende personell, endringer og kasuistikker

1430 – 1500

Hva gjøres for dem som vil fly? Forsvaret i førersetet, felxibility
clause.
Flymedisinsk institutt

1500 – 1515

Pause

1515 – 1700

Kasuistikk gjennomgang sivilt og militært – samarbied
Flymedisinsk institutt og Flymedisinsk seksjon

KL. 1715:

Årsmøte i NNF, umiddelbart etter kursets avslutning.
Middagen blir arrangert torsdagen, men foreningen inviterer til en
avslutning i baren etter Årsmøtet – tradisjonen tro

Kommer snart tilbake med priser og påmeldingsinformasjon.

Kurs og kongress 14 til 18 september 2016, Holmenkollen Park!
Styret i NFF bestemte for ca 2 år siden å tilby ESAM å arrangere neste kongress
(2016) i Oslo. Vi fikk etter hvert en forespørsel om vi kunne arrangere AsMA sin
første kongress utenfor Nord-Amerika samtidig! Styret syntes det var en spennende

utfordring, og vi la inn en søknad. Anthony tok seg av promoteringen og
presentasjonen av vår plan for et slikt møte og det takket de to foreningene ja til!
NFF har derfor inngått en samarbeidsavtale med ESAM og AsMA og vi er i gang
med organisering og planer. Kongressen skal være på Holmenkollen Park Hotell og
avtalen med hotellet er undertegnet. Kongressen starter med en åpningsseremoni
på torsdag kveld den 14 september, sted ennå ikke avgjort.
Det blir et omfattende program og antakelig flere, parallelle sesjoner, bl.a. for
europeiske flyleger. Det blir derfor ikke noe kurs i april 2016.
Jeg tror dere kan glede dere til et stort og flott arrangement!

Vårt stadig tilbakevendende hodebry. Sist gang det gikk galt var når LT fikk problem
med sitt modem og det må bestilles nytt, det tar dager. Flere av oss har sikkert hatt
likende problem og jeg var uten kommunikasjon i 4 arbeidsdager pga et defekt
modem.
Det er mulig å få til en ordning utenom nhn! Det krever dog at dere kan få en statisk
internettadresse, og det kan Lasse forklare for de av dere som kan være interessert.

Flyvebladet er åpent for medlemmene til innlegg og diskusjon. Dere kan sende
innlegg til meg eller til et av de andre styremedlemmene.

