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Kom og hør Wilhelm Mohr:  
 
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 
Beklager at innkalling ikke ble sendt ut med kursinformasjonen! Generalforsamlingen i 
NFF blir holdt, som vanlig, en time etter at kurset er avsluttet. Sted er Oslo Militære 
Samfund,  
Tid:  kl. 18.00 fredag 3. september 2004 
 
Saksliste: Godkjennelse av innkalling 

Styrets årsberetning 
Regnskap og budsjett. 
Forslag om å øke kontingenten til kr. 500,-  
Innkomne forslag 

  Deretter følger produktinformasjon fra Schering-Plough 
Møtet avsluttes med et kåseri ved Wilhelm Mohr som vil fortelle oss om 
sine erfaringer som flyger og fra sine år i havarikommisjonen.  

 
Etter Generalforsamlingen blir det middag.  
 
Alle som vil være tilstede på middagen, må gi beskjed innen  
23. august til Else-Lill H. Bjørklund elb@caa.no ! 
 
 
NAMA 2005!  Kurset begynner å ta form og et foreløpig program er 
klart.  
 
Se også hjemmesiden vår: www.norskflymedisin.no  

NYTT NUMMER AV FLYGEBLADET KOMMER  I SEPTEMBER 
Innspill sendes så snart som mulig til redaktøren, DET ER FORTSATT FRITT FRAM! 
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Nytt fra styret:   Styret har hatt 2 møter siden sist utsendelse:  
 
30. mars:  Vi gikk først gjennom kursprogrammet for 2004. Deretter diskuterte vi 
hjemmesiden som er opp og går. Det bør være flere linker og det skal komme et foreløpig 
kursprogram for NAMA 2005 når det er klart. Det skal diskuteres den 25. mai da styret og 
kurskomiteen har felles møte.  
Dnlf’s kurskatalog 2005: vi sender inn et foreløpig kursprogram 
Susanne Josephsen, som er sjefslege I det danske luftfartstilsynet, kommer og holder 
foredrag på årets kurs. Hun skal bl.a. fortelle om det  danske  Luftfartsvæsens 
bestemmelse om at det skal taes GGT på alle piloter. Det er ikke tatt med på den vanlige 
legeattesten og er heller ikke hjemlet i reglene i JAA. Vi mente at dette stiller en flylege i et 
dilemma fordi det er JAA reglene som gjelder, samt at piloten kan ta sin medical i hvilket 
JAA land som helst. Dvs. at regelen om GGT gjør seg best på papiret, dårlig i 
virkeligheten. 
Angående honorar for små/micro flygere: Lars forfølger saken.  
Rolf reiser til USA i slutten av juli og kommer tilbake først i februar 2005. Det blir for kort tid 
til å ta inn en vararepresentant. Han ordner og holder regnskapet ajour før han reiser og vi 
får hjelpes ad via e-post underveis. 
 
25. mai:   først hadde kurskomiteen møte og det er laget et programutkast for dagene 
fredag 10. og lørdag 11. juni 2005.  Programutkast: 1. dag: Passasjerhelse, spredte 
temaer som telemedisin, cardiologi og frie foredrag. 2. dag:  HIV-smitte, ICAO-sitt 
synspunkt, epidemiologi , klinisk bilde og behandling samt bestemmelser. Kognitiv 
testing/nevropsykologisk testing, desensibilisering og bevegelsessyke og frie foredrag. 
 
Deretter fortsatte styret med styremøte: Vdr. et mer nyansert prissystem når det gjelder 
legeattester. Vi vet at NAK ønsker noe rimeligere priser for småflygere og privatflygere. Vi 
diskuterte også synet på priser for studenter. Styret vedtok: medlemmene kan vurdere 
om de vil gi rabatt til finansielt svake grupper.  
Årets årsmøte, fikk ikke diskutert dette. Lars tar seg av saken og skaffer foredragsholder. 
Diskuterte om vi skulle heve kontingenten, noe som er naturlig i forhold til medlemskapet i 
Dnlf. Foreslår å øke kontingenten til kr. 500,- 
Mottatt brev fra pilot Amund-Ragnar Bjerkeseth. Han ønsket en kommentar fra oss vdr. et 
brev til luftfartsdirektøren angående arbeidstid og flylegenes habilitet + vedlegg. Styret 
diskuterte brevet og vedtok: problemstillingen er veldig interessant, men vi kan av prinsipp 
ikke gå inn i enkeltsaker av denne type og heller ikke kommentere dem.  
Vi ble også enige om å diskutere habilitet for flyleger på et mer prinsipielt grunnlag, på 
neste styremøte.  
Lars hadde skrevet til Legeforeningen og de har lovet å endre taksten for seilflygere og 
microflygere fra takstrevisjonen den 1. juli! 
 
 
Husk det flymedisinsk etterutdanningskurs 3. september 2004 Oslo Militære 
Samfund 
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