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   Flyvebladet 
 

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING 
 

 

 
 

å lande kan være en stor utfordring! 
 
Godt nyttår til dere alle!  
 
Dette første nummer av Flyvebladet skal i første omgang bare få dere til å sette av 
neste kursdato + oppfordre alle dere som er medlemmer av Norsk Flymedisinsk 
Forening til å melde dere på vårt diskusjonsforum. 
 
Årets kurs: torsdag 20 april fra kl 16 eller 17, ikke helt bestemt. Fredag 21 
april hele dagen. Sted er ikke helt bestemt. For å tilfredsstille kravet for 
godkjennelse for klasse 3 så blir et hovedfokus på årets kurs: 
Flygelederes arbeidsmiljø og arbeidsforhold, samt de medisinske krav og 
retningslinjer som gjelder.  



 
 

 
Vi starter opp vårt diskusjonsforum, registrer deg! Vi håper at diskusjonsforumet kan 
revitalisere foreningen. Vi håper at alle medlemmer blir med fordi vi tenker oss at 
dette blir en måte å sende ut forespørsler, få inn ideer og tanker til saker styret bør 
ta tak i, sende info om kurs og møter – men aller viktigst: bli en plattform for 
diskusjoner om saker som opptar oss alle.  
 
Bruksanvisning for hvordan forumet kan brukes følger her!  
 
Velkommen til NFF sitt brukerforum!  
 
Hvordan komme i gang første gang!  
 
Velg Brukertilgang fra hovedmenyen!  
 
Velg: opprett ny konto   
 
Velg deg et brukernavn og epostadresse og fullt navn. Navnet ditt fremkommer når du poster i 
forumet. Det er altså ikke mulig å være anonym.  
 
Du må bekrefte tall og bokstaver i CAOTCHA og trykk til slutt på ”Opprett konto”.   
 
Administrator må nå godkjenne deg og det kan ta litt tid, avhengig av at administrator er 
tilgjengelig.  Når du er godkjent, får du en mail som inneholder en link der du blir bedt om å 
generere ditt eget passord og du før mulighet til å legge inn bilde, osv. Når du er ferdig, blir du 
logget ut og deretter må du gå til Brukertilgang på menyen. Der blir du bedt om å skrive inn 
brukernavn og passord. Da har du tilgang til Forumet og dine personlige opplysninger som du kan 
endre på.  
 
Alle må delta under fullt navn. Pseudonymer blir blokkert og/eller ikke godkjent.   
 
Hvordan logge deg inn hvis du er registrert og godkjent:  
 
Velg: Logg på   Der skriver du brukernavnet og passord, trykk deretter Logg på.  
Forum er et av valgene i hoved menyen! Du må altså løfte blikket opp og se ved siden av 
Brukertilgang feltet! 
 
 
I Forumet kan du få e-post varslinger. Du kan lage nye diskusjonsemner under de enkelte 
kategorier eller underkategori. Synes du det er en kategori som mangler kan forslag postes i 
forumet ”Administrasjon og Brukerhjelp”  
Har du andre spørsmål, trykk på ?Hjelp   
 
Hovedkategorier er:  
 
Empic   

praktisk bruk av Empic – hvordan gjør du det? Brukere kan hjelpe brukere, men les Empic 
bruksanvisningen først.  
Harmonisering- hvordan gjøre ting likt i bruk av Empic?  
Forslag til forbedringer - hva mangler du i Empic 
Andre temaer 



 
 

 
 
Regelverk – her kan vi diskutere forståelse av regelverk, nyanser, osv  
 klasse 1  
 klasse 2 
 KLASSE 3 

LAPL  
Kabinbesetning 
Andre ting 

 
Medisinskfaglige spørsmål  

  
Foreningssaker  

 
Kongresser og kurs  

 
Ideer og tanker – fritt frem for friske fraspark og refleksjoner og tilbakemeldinger til styret.  

 
Administrasjon og Brukerhjelp 

 
 
 
 
Neste nummer av Flyvebladet kommer snart med mer informasjon om kurs, liten 
oppsummering fra fjorårets kongress, generalforsamling og styret.  
 
Det nye styret har konstituert seg og det består av  
Lars Tjensvoll – Leder  
Brynjulv Baastad – nestleder  
Inge Nessiøy – kassere 
Andrea Berz – sekretær 
Ståle Romstad – styremedlem  
 
 
 
Derfor gjentar vi utfordringen:  
 
Vær med på en ny giv for Norsk Flymedisinsk Forening! Vi håper du vil se 
nytten av at ditt engasjement og deltakelse i foreningens arbeid er viktig!  
 
Bruk Diskusjonsforumet!  
 
 
Lars Tjensvoll 
 
Redaktør  
 


