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Innhold:
Æresmedlem
Honorar
Europeisk konferanse i flymedisin
NFF kurs!

Ved en inkurie ble utnevnelsen av Per som æresmedlem
uteglemt i forrige nummer. Per trenger ingen ytterligere
presentasjon så her er bilde av diplomet han fikk og fra
overrekkelsen på Generalforsamlingen. Nålen er i gull
og kan sees live på Pers jakkeslag når vi møtes på kurs
den 5. september!
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Honorar for den flymedisinske undersøkelsen.
Som dere alle nå vet, har Dnlf vedtatt å fjerne taksten fra Normaltariff heftet. Det er bl.a.
kunngjort i medlemsbrev og Tidsskriftet.
Vi klipper fra medlemsbrevet i Allmennlegeforeningen nr 3 2008:
”Kjære kollega!
Honorar for attester og erklæringer
Allmennlegeforeningen har fått ganske mange spørsmål om prisfastsettelse ved utstedelse av
erklæringer og attester etter at nytt Normaltariffhefte ble sendt ut nå i juli, og jeg tror det er behov
for å bibringe litt mer informasjon om temaet.
Legeforeningen har i mange år presentert en liste med veiledende priser for slike attester i
Normaltariffheftet hvert år.
En slik prisliste kan ansees som prissamarbeide, som kan være i strid med konkurranselovgivningen
som det heller ikke kan søkes om dispensasjon fra i denne sammenheng.
Dels har vi også erfaring for at enkelte instanser heller ikke aksepterer at Dnlf er den part som
regulerer prisen på deres attester, men mener at prisen skal avtales med den enkelte lege.
Dernest er det også slik at det finnes en rekke attester vi aldri får inn til godkjenning og prising.
På bakgrunn av disse problemstillingene har Legeforeningen nedsatt en arbeidsgruppe som avga sin
innstilling til behandling i Sentralstyres møte 19. mai 2008. Referat og vedtak i Sentralstyret er slik:
Sak 156/08 Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av veiledende honorarer for diverse helseattester
(2.03-07/3920)
Sentralstyret hadde nedsatt en arbeidsgruppe for vurdering av de veiledende satsene for diverse helseattester som er
inntatt i normaltariffen. Bakgrunnen var at en rekke av attestene hadde vist seg å være foreldet. Sentralstyret fikk seg
forelagt en rapport fra arbeidsgruppa som primært tilrår å fjerne de veiledende honorarene og erstatte disse med en
generell veiledning av hvilke elementer som kan inngå i prisfastsettingen. I tillegg til dette foreslo arbeidsgruppa at det
trykkes en plakat som legen selv kan fylle ut som prisopplysning i resepsjonen.
Vedtak
Oversikten i normaltariffheftet over veiledende satser for diverse helseattester fjernes og erstattes med en generell
beskrivelse av kriterier for prisfastsetting med virkning fra 1.7. 2008. Ordningen evalueres innen 1-2 år.”

Med bakgrunn i dette, diskuterte styret saken på styremøte den 18. august. Vi kom frem til
at vi fikk ta Sentralstyrets beslutning til etterretning, dvs. at det ser ut til at Legeforeningen
vil det skal være fri prisfastsettelse for det arbeidet som bl.a. flylegene gjør. Vi ble samtidig
enige om å anmode Legeforeningen sentralt til å ta tak i problemstillingen: Hvorfor skal det
være et fritt marked på deler av det leger gjør og ikke på andre ting. Frem til det blir det
opp til hver enkelt flylege å fastsette pris på det arbeidet han/hun gjør.
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ESAM (European Society of Aerospace Medicine)
arrangerer den

13. og 14. november den første European Conference of Aerospace
Medicine (ECAM) i Budapest.
Denne er åpen for alle som ønsker å delta og programmet blir veldig spennende med ca
20 foredrag og posters foreløpig. Det er 2 eller 3 foredragsholdere fra Norge! Programmet
er ikke helt fastlag ennå, men så snart det skjer vil det bli søkt om godkjennelse fra
Legeforeningen til de relevante spesialiteter. Møtet vil også gi tellende timer til
opprettholdelsen av godkjennelsen som flylege!
Derfor: Sett av dagene, gå til ESAM’s hjemmeside og meld dere på: www.esam.aero

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNINGSKURS:
Det er ikke for sent å melde seg på kurset. Nå er det minst 90 påmeldte og kurset er
godkjent i henhold til reglene for spesialitetene i allmennmedisin, samfunnsmedisin
og arbeidsmedisin. Dere har allerede fått kursprogram, men husk også årsmøte og
middag,
Middag kan betales sammen med kursavgiften!!
Har du ikke betalt medlemskontingent vil du bli avkrevet kr 1500 til sammen for
kurset.

Program etterutdanningskurs i flymedisin den 5.9.2008
Thon Hotel Opera, Oslo
10.00-10.05 Åpning ved Lars Tjensvoll
Møteleder: Eigil Gulliksen
10.05-10.20
Rolf Heimberg: Nytt fra flymedisinsk seksjon
10.20 – 11.05
Carl Christian Christensen: Passasjerer med hjerte- og lungelidelser. Fit for flight?
Henvisninger til AMAs ”Medical Guidelines for Airline Travel”
11.05-11.15
Pause / Kaffe
11.15-12.00
Jannicke Mellin-Olsen: Rådgivning til flyselskapene ved akutt sykdom om bord. Erfaringer
fra arbeid ved MedAire
12.00-12.45
Øivind Ekeberg: Passasjerer med psykiatriske lidelser. Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved
behandling av flyfobi.
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12.45 – 13.00
Paneldiskusjon (Carl Christian Christensen, Jannicke Mellin-Olsen, Øivind Ekeberg)
13.00-14.00
Lunch
Møteleder: Geir Nesheim
14.00-14.45
Jan Ove Owe: Nye flykonstruksjoner og konsekvenser for passasjerer.
14.45 -15.45
Pål Madsen: Den nasjonale luftambulansetjenesten. Organisering, akuttmedisinsk
beredskap, pasienttransport.
15.45 – 16.00
Pause / Kaffe
16.00-16.45
Kasper Solbu: Kontaminert kabinluft – hva vet vi om eksponering for organofosfater?
16.45-17.30
Anthony W. Wagstaff: Forsvarets nye kampfly. Flymedisinske aspekter.
17.30-18.00 Generalforsamling i NFF
Ca 18.30

Middag

Kurset er nå godkjent for følgende spesialiteter:
Allmennmedisin, 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Arbeidsmedisin, 8 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for
spesialistenes etterutdanning
Samfunnsmedisin, 8 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for
spesialistenes etterutdanning.
Påmelding ved innbetaling av kursavgift til NFFs konto nr. 7877.06.66952 +
medlemskontingent hvis du ikke har betalt den allerede.
Kursavgift: kr 800 for medlemmer, kr 1200 inkludert middag
Kursavgift kr 1500 for ikke-medlemmer, kr 1900 inkludert middag.
NFF’s medlemsavgift for 2008: kr 200 betales ente for seg, eller samtidig med kurset!
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