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Årgang 15 – nr. 1--  2007

   Flyvebladet
MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MELD DEG PÅ KURS NÅ!  Det skjer store endinger i 
rutiner og regler neste år. Alt dette gjennomgåes på 
kurset! Skal du være oppdatert? 
Kurset går Fredag 7. september! 
Kursavgift: kr 800,-
Kurs med middag: 1200,-
Kursavgift ikke medlemmer: 1500,-
Medlemsavgift: 200,-
Påmelding skjer ved innbetaling til NFFs konto nr. 7877.06.66952. 

MYE SKJER I NFF!  

Les mer om styrets arbeid, engasjement i 
Legeforeningen og ESAM. 

Det er valg i år og styret foreslår endring i lovene, se 
side 2. 

Husk: Se hjemmesiden vår: www.norskflymedisin.no

Innspill sendes så snart som mulig til redaktøren, DET ER FORTSATT FRITT FRAM!

Utgivelsesdato: JUNI 2007. 
Utgitt av Norsk flymedisinsk forening. Redaksjon: Lars Tjensvoll
e-post: lars@flylegen.no     
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Selv om dere ikke har hørt så mye fra oss så skjer det veldig mye i NFF! Foreningen er 
engasjert i ESAM, i legeforeningen, i utvikling av fortsettelseskurs, osv. 

Noe av det viktigste som skal skje i foreningen, er at styret vil forslå en utvidelse  til 
5 medlemmer og ett varamedlem med et nytt forslag til §5: 

Styret.
Foreningens styre består av 5 medlemmer : Leder, nestleder, sekretær, kasserer  
og ett styremedlem. Styret velges for en periode på 2 år av generalforsamlingen. I 
tillegg velges ett varamedlem. 
Styrets leder velges direkte Generalforsamlingen.
Styrets oppgave er å fremme foreningens formål og styret avgir sin beretning på 
generalforsamling hvert år. Styret møtes så ofte som det finner det nødvendig. 
Styret skal også behandle saker som det får oversendt fra hovedforeningen og har 
rett til å avgi muntlig uttalelse til avdelingsstyret, sentralstyret og landsstyret i det 
møte vedkommende sak skal behandles. Dette gjelder saker som berører 
foreningens faglige interesser. 
Styrets leder er med i spesialforeningenes Arbeidsutvalg.
Styrets leder er også medlem av styret i Nordisk fly- og rommedisinsk forening.
Minst 3 medlemmer, og en av disse skal være leder eller nestleder, må være 
tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig.

Dette vil det komme mer om i innkalling til generalforsamling som vil bli holdt rett etter at 
kurset er avsluttet. 

Styret har hatt 2 møter og de viktigste punktene i  referat fra møtene kommer her. De 
som ønsker fullstendig referat kan sende en e-post til lars@flylegen.no. 

Styremøtet den 17. oktober 2006: 

- Vi gikk  gjennom generalforsamlingen og endringene i lovene som ble gjort.
Vi ønsker å utnevnte Per til æresmedlem og det ble enstemmig vedtatt å fremme 
det som forslag på neste Generalforsamling, slik lovene krever. Det skal lages et 
eget merke til æresmedlemmene.
-  Vi diskuterte forslag til endring i Styrets sammensetning og ble enige om å utvide 
styret fra 3 til 5 medlemmer og ett varamedlem som ikke skal møte. Styret skal da 
bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og medlem. Minst 3 medlemmer, og 
en av disse skal være leder eller nestleder, må være tilstede for at styret skal være 
beslutningsdyktig. 
Formulering av tekst til lovendringen skal taes opp på neste styremøte. 
-  ESAM:  Lars orienterte om utviklingen så langt og om forberedelsene til 
Generalforsamlingen i Brussels der Anthony, Per og Lars skal være tilstede. NFF 
har lagt ned et stort arbeide i disse forberedelsene til den første 
generalforsamlingen i ESAM. 
-  Revisor:  Vi ble enige om at pr. i dag er det Rolf og Per som fører regnskapet 
sammen og det regner vi for godt nok. 
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-   Neste års kurs: blir nok dominert av de endringene som kommer i JAA vdr. 
periodisitet for undersøkelser, bortfall av spesialistundersøkelser, osv.  Det blir 
gjennomgang av øye og øre undersøkelser og krav. 
Kurset går 7. september 2007. 

Styremøtet den 19. mars 2007:

-  Forslaget til endringene i Loven er allerede referert over. 
-  I forbindelse med utdelingen av Æresmedlemskap, ble vi enige om at det bør 
lages et diplom, Steinar tar seg av det. Vi blir vi enige om at merket bør være i helt 
gull med den blå bunnen og de norske fargene. Skriften skal fremheves i gull. Vi 
bør få mulighet til å se et utkast før det trykkes. Æresbevisningen utdeles på 
Generalforsamlingen.  
-  Søknad om tilknytning til AsMA:  Er enige om å søke om medlemskap/tilknytning 
så fremt det ikke koster noe eller har andre forpliktelser. ’
- ESAM: Det var generalforsamling i ESAM i Brussels og det var 17 foreninger 
tilstede og valget gav det resultat at Roland Vermeiren fra Belgia ble ny leder og 
Lars ble valgt til sekretær, Anthony som styremedlem med ansvar for informasjon 
og web. 
NFF hadde foreslått Lars som leder, men det ble ikke resultatet. Fra NFF sin side 
var det litt skuffende siden vi hadde lagt ned et stort arbeide i oppstarten av ESAM 
frem mot generalforsamlingen. Likevel er nok valget det riktige fordi flertallet ønsket 
det, men også fordi Roland har et stort kontaktnett og han får reise mye rundt i 
Europa i jobbsammenheng og kan på den måten representere ESAM lettere.   
-  Kvalitetsutvalget: Lars orienterte om utvalgets arbeid frem mot er fortsetterkurs.  
-  Arbeidet for NFF innad i Dnlf: Deltagelse i Spesialforeningens Arbeidsutvalg: 
Etter omorganiseringen av legeforeningen, var det igjen 20 Spesialforeninger. Disse 
var innkalt til møte i legeforeningen 13. mars og NFF var også aktiv her med 
synspunkter og ønsker om en faglig forankring innad i legeforeningen med hjelp til 
kompetansebygging og felles krav til utdannelse og kvalitetsbekreftelse fra 
Legeforeningen. NFF ble valgt til å lede Spesialforeningenes Arbeidsutvalg 
som ble dannet på møtet.  
- Møtegodtgjørelse: Enige om, og dette er diskutert før, at NFF de faktiske utgifter til 
reise, osv. 

Kvalitetsutvalget har hatt ett møte og der har vi jobbet med det videregående kurset
(Advanced course).  De legene som er oppnevnt før innføring av JAR får slippe 
Advanced Course.  De som er oppnevnt etter den datoen, ca 20 (det er ca 160 ’

Vi diskuterte flere måter å organisere kurset på og kom etter hver frem til et forslag 
der vi ble enige om å dele kurset i 3 deler: 

1. Cockpit trening som skal være unnagjort før teoridelen – del 2. Cockpit treningen 
skal bestå i en dag med en pilot –  ca. 8 timer. 

2.  Teoridel  med case, kliniske ferdigheter, kliniske problemstillinger, 38 timer. 

3. del: Praktisk arbeid ved Flymedisinsk seksjon (15 timer), en person pr. uke. 

Det er snakk om å prøve å tilby det første kurset allerede i første halvdel av 2008. 
og at Kvalitetsutvalget blir kurskomité.
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Kvalitetshåndbøker:  Det er i gang et arbeid med å lage praktiske håndbøker 
innenfor ØNH og Øye undersøkelsene. Rolf er enig i at det er naturlig å bringe 
Kvalitetsutvalget inn i arbeidet med praktisk rådgivning.

ESAM: 

Som dere har lest i referatet ovenfor, så er NFF fortsatt sterkt representert i styret i ESAM i 
og med at Anthony og Lars er med. Arbeidet der går videre, sakte men sikkert. Det er et 
krevende og ikke helt enkelt arbeide å bygge opp en slik organisasjon fra bunnen av. 
Særlig fordi det er så mange særinteresser å ta hensyn til. Det er store, kulturelle 
forskjeller mellom landene.

Spesialforeningene i Legeforeningen. 

Det har vært et viktig møte for Spesialforeningene som NFF er en del av. Både Styret og 
Kvalitetsutvalget har diskutert behovet for å få engasjert Legeforeningen i kvalitetsarbeidet 
og kompetansebyggingen i Spesialforeningene. Det bør absolutt være i Legeforeningens 
interesse å ha kontroll på og oversikt over de fagfeltene Spesialforeningene representerer. 

De som er interesserte kan få en kopi av hele referatet fra møtet, men konklusjonen ble 
som følger:  
NFF fikk ledervervet i Spesialforeningenes Arbeidsutvalg. 
3 viktige hovedområder for det videre arbeidet: 
1. Videre organisering av Spesialforeningens Arbeidsutvalg, kanskje danne et styre 

med mer formelle statutter? 
2. Organisering av styrene i Spesialforeningene, felles behov og holdninger. Deltagelse 

i beslutninger i Legeforeningen, representanter til Landsstyret, osv. 
3. Faglighet: Arbeid for rammer for faglighet, kvalitet/kompetansebygging, felles krav 

til utdannelse, behov for en godkjennelse/kvalitetsbekreftelse fra Dnlf, osv. 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2006. 

Generalforsamlingen ble avholdt i Oslo Militære Samfunn fredag 1. september kl. 1800. 

Innkallingen og program ble godkjent og Lars ledet generalforsamlingen.  

Lars gjennomgikk styrets årsberetning og det var ingen vesentlige kommentarer til denne, 
men et tillegg vdr. ESAM (European Society of Aerospace Medicine) og interimsstyret. Det 
skal legges til etter ” oppgaven å lede interimsstyret som ble dannet.”: ”og arbeidet fra 
norsk side har vært et teamarbeide mellom Per, Anthony og Lars.”  

Deretter kom gjennomgang av regnskapet som også ble godkjent. Likviditeten god, selv 
om det har vært en del utgifter i forbindelse med deltagelsen i dannelsen av ESAM. 
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Forslag til tillegg til lovene ble enstemmig vedtatt: 

§9.     Æresmedlemskap.
Æresmedlemskap kan gis til medlemmer som har utmerket seg gjennom et 
betydelig arbeid i eller for foreningen. Forslag til æresmedlemskap skal godkjennes 
av et fulltallig og enstemmig styre. Det kreves også 2/3 flertall i 
generalforsamlingen.
Æresmedlemskap gir livsvarig medlemskap i foreningen.  

Styret la frem et forslag om at NFF skal bli medlem av ESAM i 2007, kontingent 5€ pr. 
betalende medlem i NFF. Det ble enstemmig vedtatt å melde NFF inn i ESAM. 

Videre organisering av Generalforsamlingene:  I og med at samarbeidet med firmaer i 
legemiddelindustrien ikke lar seg gjennomføre i praksis, diskuterte vi ulike måter å 
organisere kurs på. 

Vi ble enige om at det i fremtiden skal være mulig å melde seg på til kurs + middag 
samtidig og pris for middag blir fastsatt av styret og kurskomité, men at en fornuftig sum 
for 2007 er kr. 400,-  

OG SIST, MEN IKKE MINST: HUSK Å MELD DEG PÅ TIL KURSET NÅ!  PROGRAM:  

Program etterutdanningskurs i flymedisin den 
7. september 2007 

Registrering kl 09.00-10.00 Hotel Opera

10.00-10.05 Åpning ved Lars Tjensvoll

Møteleder: Eigil Gulliksen

10.05-11.00  
Rolf Heimberg: Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger
                           * JAR-FCL 3 Amendment 5 
                           * BSL G 2-3 - Helsekrav for flygeledere

11.00-12.30
Jôrn Beckrôge: Oppdaterte synskrav for flygere, praktiske demonstrasjoner

12.30-13.00
Vilhelm Koefoed: Kontrastsensivitetsundersøkelser, praktiske erfaringer

Lunch

Møteleder: Svein Nondal

14.00-15.30
Ole Woxen: Oppdaterte hørselskrav, praktiske demonstrasjoner

15.30-16.00 
Jan Ove Owe/Cathrine Thorshaug-Wang: Synsforsterkende utstyr i fly
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16.00-16.30 
Anthony Wagstaff:  Sanseillusjoner, praktisk tilnærming

16.30-17.00 Rita Bast-Pettersen: Nytt om kognitive funkasjoner

17.00-17.30
Jan Ivar Kåsin: Har vibrasjoner i helikopter noen skadeeffekt

Kursavgift: kr 800,-
Kurs med middag: 1200,-
Kursavgift ikke medlemmer: 1500,-

Medlemsavgift: 200,-

Påmelding skjer ved innbetaling til NFFs konto nr. 7877.06.66952. 


