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Innhold:  
 
 
Kurs 2018 torsdag 26 april 2018 kl 16 til 19 og fredag 27 fra kl 0800-1500 
Generalforsamling med valg 26 april kl 19.  
 
 
ECAM kongress i Praha, informasjon som vedlegg.  
 
 
NPA 2017-22 
Updating Part-MED and related AMC and GM (Subpart ARA.MED (Annex VI) and Subpart 
ORA.AeMC (Annex VII) to the Aircrew Regulation) 
 
  



 
 

Flymedisinsk kurs 2018  
 
Samarbeide mellom NFF, Flymedisinsk Seksjon i Luftfartstilsynet og Flymedisinsk Institutt 
 
Sted er Thon Hotel Opera, Møterom La Bohème begge dager.  
 
TORSDAG 26. april (oftalmologi) 
 
Kl.17-17.05 Åpning, Lars Tjensvoll 
Kl.17.05-17.45 Praktisk info ved Luftfartstilsynet, flymedisinsk fagansvarlig Terje Sæhle 
Kl.17.45-19 Oftalmologiske problemstillinger, øyelege Espen Bakke 
 
Kl.19-1930 Generalforsamling i NFF med valg 
Kl.20 Middag 
 
FREDAG 27 april 
 
Kl.09-10 Vurdering av kardiovaskulær risiko, kardiolog Aina Hognestad 
Kl.10-11 Synkopeutredning, ikke helt fastsatt  
Kl.11-12 Paneldiskusjon synkopeutredning,  
Kl.12-13 Kognitiv svikt, nevrolog Brækhus 
Kl.13-14 Lunsj 
Kl.14-15 EAMR, flymedisinsk rådgiver Karoline Øvergaard 
Kl.15-1530 EMPIC, flymedisinsk konsulent Hege J. Karlsen 
Kl.1530-1545 Flymedisinsk quiz, Kahoot! 
  
Det legges opp til ca.15 min pause hver time. 
 
Påmelding skjer kun gjennom innbetaling av kursavgift med 
medlemsavgift for 2017 og middag på NFFs konto nr. 9235. 35. 
02001. (feil konto nr i første utsendelse, beklager) 
Det er veldig viktig å skrive hvem påmeldingen gjelder. Påmelding 
kan starte nå! Benytt deg av «early bird» tilbudet!  
 
Kursavgift med medlemskontingent NFF: 2900,- frem til 8. april. Etter 8. april kr. 3300,- 
Kursavgift ikke medlem: 3400,- Etter 8. april kr. 3800,- 
Kursavgift inkludert middag: 3500,-. For registrering etter 8. april: 3900,- 
Kursavgift inkludert middag ikke medlem: 3700,- og etter 8. april: 4100,- 
 
Kontingent i 2018 er 400,- kr. for dem som ikke kan komme på kurset. 
  
Vi har mye strev og arbeid med de som melder seg på sent og som til og med kommer uanmeldt. 
Det gir lite oversikt og forutsigbarhet i forhold til de utgiftene Foreningen garanterer for. Meld deg 
på og betal derfor i god tid før 8. april så slipper du tillegget i pris!  
 
 
Innkalling til Generalforsamling i NFF Torsdag 26 april 2018,  
sted La Bohème, Thon Hotel Opera,  
tid: rett etter kursavslutning – ca kl 1900 



 
 

 
Saker:   
 
Godkjenning av innkalling,  
Årsberetning fra Leder og kasserer,  
Valg: Det ble dessverre ikke valgt en valg komite på Generalforsamlingen i 2016. Det blir derfor 
opp til styret og håndtere dette. Forslag til kandidater kan sendes til styret.   
Demonstrasjon av vårt lukkede forum på Facebook.  
Eventuelt. 
 
Direkte etter Generalforsamlingen blir det tradisjonen tro en drink, øl, glass vin el.l. i baren i 1. 
etasje før det er middag kl 2000 J  
 
 
ECAM 2018 i Praha  
 
ESAM arrangerer kongress igjen. Denne gangen i Praha. ECAM 2018! Medlemmer i Foreningen 
oppfordres til å delta på denne internasjonale kongressen i flymedisin. Informasjon finner du her 
og registrering har startet:  http://www.esam.aero/ecam/ecam2018  
 
 
Oppdatering av deler av regelverket som regulerer vår virksomhet.  
 
NFF og hver enkelt av dere, kan komme med kommentarer til forslaget til endringer. Det er frist til 
21 mars i år. Beklager at dette er litt kort frist. .  
 
Denne oppdateringen omhandler prosedyrer og også krav og regulering av AME, ++  
Har du kommentarer og forslag til kommentarer fra NFF, så send det raskt til Lars. Han sender det 
videre til styret til vurdering.  
 
NPA 2017-22 
Updating Part-MED and related AMC and GM (Subpart ARA.MED (Annex VI) and Subpart 
ORA.AeMC (Annex VII) to the Aircrew Regulation 
 
https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-22   


