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Med denne utgivelsen av Flyvebladet vil styret markere starten
på et arbeid som vil innebære en endring i bladets profil og
foreningens faglige tilknytning. Dette mener vi bør gjøres fordi
foreningens medlemmer representerer en viktig flymedisinsk
kompetanse og dyktighet i Norge. De viktigste endringene er:
1. Styret ønsker å få foreningen godkjent som en
spesialforening i Den norske Lægeforening.
2. Flyvebladet skal inneholde referat fra styremøter, fast spalte
fra sjefslegen i Luftfartstilsynet, faglige temaer og leserbrev.

Innhold i dette bladet blir derfor i vesentlig grad viet referat fra
årsmøtet + årsberetning, referat fra styremøtet, innlegg fra
sjefslege Per Årva.
Tema denne gangen blir foreningens eksisterende lover og en
kort orientering om hva en godkjennelse i legeforeningen vil
bety for medlemmene. Forslag til nye lover vil bli utformet av
styret og lagt frem på ordinær generalforsamling neste år.
Tema i neste nummer blir: Hvilke dilemmaer oppstår når
flygelegen også er pilotens behandlende lege. Kan rollen
kombineres og i tilfelle hvordan?
ALLE SOM IKKE HAR BETALT MEDLEMSKONTINGENT VIL
BLI STRØKET SOM MEDLEMMER! SE NESTE SIDE!
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Referat fra årsmøtet Norsk Flymedisinsk Forening:
Årsmøte og generalforsamling ble avholdt i Oslo militære samfund fredag 8 september, 42 av foreningens
medlemmer deltok.Årsberetning og regnskap ble gjennomgått. Foreningens økonomi er god, beholdning pr.
30.08.00 var kr 290 545.80. Kontingenten på kr. 50 er uforandret.
Ved valget ble Lars Tjensvoll valgt til formann for to år, Svein Nondal ble valgt til styremedlem for to år og
Grete Myhre som styremedlem for ett år. Ny valgkomite ble: Per Årva, Torgeir Wiik, Gudleik Alvik
Etter valget kåserte direktør for havarikommisjonen, Finn Heimdal, og dr Carl Christian Christensen fortalte
om hjertepasienter og flyreiser. Kvelden ble avsluttet på en libanesisk restaurant.

NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årsberetning 1999 –2000:
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Grete Myhre (formann), Lars Tjensvoll (styremedlem) og
Egil Alnæs (styremedlem)
Styret har hatt ett møte der man planla programmet for årets etterutdanningskurs. I tillegg har styret hatt
diverse telefonkontakter der man har tatt opp og diskutert fortløpende saker.
Medlemstallet pr 30.09.00 er 271. Dessverre er det en viss treghet blant medlemmene til å betale
årskontingent og kursavgift. Det vil i år ikke bli utdelt kursbevis før avgiften er betalt. Vi kommer til å
oppmuntre medlemmene til å betale kontingenten i neste Flyveblad. Dersom dette ikke gjøres før jul blir
synderene slettet fra medlemsregisteret, og vil således miste informasjon om relevante kurs og kongresser i
flymedisin.
Flyvebladet: Vår informasjonsbulletin er sendt ut 4 ganger siden siste årsmøte. Vi har endelig fått "input" fra
leserene. Det hjelper tydeligvis at innspillene belønnes. Det er aktuelle temaer som tas opp, så ikke la det bli
innspilltørke nå som vi er kommet godt i gang.
Styrets planer er først og fremst å være med på å skape et solid flymedisinsk miljø i Norge. Etter at
sjefslegen i Luftfartstilsynet, Per Årva flyttet med sin stab til samme sted som Flymedisinsk institutt holder til,
har vi fått grunnlag for et omfattende flymedisinsk miljø med flere spesialiteter under samme tak. Dersom det
er problemer eller temaer dere ønsker vi skal ta opp, er vi takknemmelige for innspill.
Økonomi: Foreningens økonomi er fortsatt meget god etter overskuddet fra ICASM møtet i 1997. Som nevnt
tidligere har vi en del utestående i form av manglende kontingenter og kursavgifter, men håper at dette skal
bedre seg snart.

Styret hadde sitt første møte den 27. oktober på FMI med følgende saksliste:
1. Generalforsamling, skrevet referat? Referat fra styremøtene, Lars kan gjerne skrive og referere i
Flyvebladet.
2. Fordeling av oppgaver.
3. diskutere hvordan vi kan øke aktiviteten i foreningen, noen forslag:
Fagkomité som kan ta seg av kursvirksomheten og diskutere faglige innlegg i Flyvebladet, osv. Være
bindeledd til Luftfartsinspeksjonen
Redaksjonskomité til å ta seg av Flyvebladet, bl.a. annonser, samle stoff, osv. Web-side.
Flyvebladet - forslag til endringer, kan utsendelse fremdeles skje fra FMI?
4. Finansiering av aktiviteter. Er det ok med reklame på Web-side og i Flygebladet?
5. Økonomi, opprette høyrentekonto, hvor mye skal settes der?
6. Arbeidet med å få NFF godkjent som spesialforening i Dnlf, Lars orienterer.
7. Evt.

Referat fra styremøtet den 27. oktober:
Styrets 3 medlemmer, Grete Myhre, Svein Nondal og Lars Tjensvoll møttes på Flymedisinsk Institutt.
Vi fulgte sakslisten:
1. Vi ble enige om at Grete skulle skrive et kort referat fra generalforsamlingen i år. Lars skriver referat fra
tyremøtene fremover.
2. Lars: flygebladet, kursleder
Svein: økonomi etterhvert, men er på flymedisinsk kurs fra jan. til juni 2001.
Grete: fortsetter med økonomi/regnskap
3. Vi diskuterte de videre aktiviteter i foreningen og hva som kan gjøres for å få en videreutvikling i det
faglige nivået. Svein skal starte med arbeidet med en wed-side og kjøpe et domenenavn: nff.com hvis mulig.
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Vi ble enige om å jobbe med ideene om å danne en fagkomité og en redaksjonskomité, samt se å mulighet
for å endre Flyvebladets layout. Når det gjelder de 2 komitéene, bør de nok ha ett medlem fra styret + 2-3
medlemmer fra foreningen forøvrig? Flygebladet vil vi fortsatt ha i A4-størrelse og 4 sider. FMI trykker og
kopierer, NFF betaler porto og utsendelse. Vi ble enige om at det skal forsøkes med annonsører.
4. Vi var enige om at reklame er ok på web-side og i bladet.
5. NFF oppretter en høyrentekonto på kr. 175 000,- og resten inn på konto som bærer noe rente, Grete og
vein ordner dette.
6. Vi var enige i at styret skal jobbe for å få foreningen godkjent som en spesialforening innenfor Den
norske lægeforening. Dette er en endring som vil bety mye for foreningens faglige utvikling, posisjon og
kontaktnett. Det er generalforsamlingen i NFF som skal avgjøre spørsmålet. En godkjennelse som
spesialforening vil innebære at foreningens lover må skrives om og de viktigste endringer vil eventuelt bli:
Leger som vil være medlem i NFF må også være medlem i Dnlf. Ikke-leger kan være medlem, men de kan
ikke sitte i styret og har ikke stemmerett i faglige spørsmål.
7. Vi ble enige om at program for neste års kurs skal være cardiologi i flymedisin.

Kjære kolleger!
Redaksjonen av Flyvebladet har gitt uttrykk for ønske om en fast spalte med informasjon fra
Flymedisinsk seksjon. Det er jeg takknemlig for og vil gjøre mitt beste for å gi dere nyttig
informasjon.
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Alle oppnevnte leger er kjent med at det i løpet av 2000 har vært holdt kurs i JAR-FCL 3. Oppslutningen om kursene
oversteg langt våre forventninger og 172 leger har kvalifisert seg som flylege klasse 1 (AME Class 1) og kan dermed
utføre periodiske kontrollundersøkelser av innehavere av Legeattest klasse 1 (trafikkflygere) og Legeattest klasse 2
(privatflygere). JAA-godkjente flyleger kan undersøke alle kategorier luftpersonell.
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Av tidligere oppnevnte kontrolleger som ikke har deltatt på kurs i JAR-FCL 3 er det nå 87 igjen. Fra 1. januar 2001 er
vi nødt til begrense deres rettigheter til undersøkelse av seilflyger/fører av friballong, kabinbesetningsmedlemmer,
flygeleder, AFIS-fullmektig, personell i brann- og redningstjenesten på statens lufthavner og besetningsmedlemmer på
luftfartøy utstyrt for pasienttransport.
Ø
yyeelleeggeerr
Ø
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Flymedisinsk seksjon har oppnevnt 62 øyeleger rundt i landet som det er meningen at alle oppnevnte flyleger og
kontrolleger skal søke råd hos øyelegene i tvilstilfelle. Særlig gjelder dette førstegangssøkere til Legeattest klasse 2, bl a
når refraksjonen er +/- 5D eller mer.
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Jeg vil bare minne om at det skjer alt for ofte at oppnevnte leger ikke undersøker fargesans ved førstegangsundersøkelse
av luftpersonell. Det kan ha vært litt uklart i eldre utgaver av undersøkelsesskjemaet, men det som brukes nå burde være
egnet.
IIInternett
nntteerrnneetttt
Flymedisinsk seksjon har eget område på Luftfartstilsynets hjemmeside. Denne siden bruker jeg aktivt og dere finner
nyheter og oppdateringer ved å søke på www.luftfartstilsynet.no klikk Organisasjon og da kommer Flymedisinsk
seksjon opp som valg. Her ligger bl a lenker til siste utgaver av JAR-FCL 3 og BSL C1-2 og C 1-3.
Ellers er vi i Flymedisinsk seksjon takknemlig for innspill og gode forslag.

Siden det går mot slutten av året takker, vi i Flymedisinsk seksjon for godt samarbeid i 2000 og
ønsker alle
God Jul
Per Årva
Sjefslege
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SKAL NORSK FLYMEDISINSK FORENING BLI EN SPESIALFORENING I
DEN NORSKE LÆGEFORENING?
Styret har vedtatt at det vil jobbe for å få til dette, se punkt 6 i vedtak fra styremøtet. Ut
over dette blir det ikke plass til å kommentere saken ytterligere. Det står ganske klart i
legeforeningens lover hva et medlemskap vil innebære og vi vil derfor oppfordre
medlemmene til å skrive innlegg i Flyvebladet om saken!
De gjeldende lover for Norsk Flymedisinsk Forening:
§ 4. Endring av lover
Forslag til lovendring skal fremmes skriftlig til
styret og bekjentgjøres minst en måned før
generalforsamling. Vedtak til lovendring krever 2/3
dels flertall blant de medlemmer som er tilstede.

§ 1. Foreningens formål
Foreningens navn er Norsk flymedisinsk forening.
Dens formål er:
a. å virke for høy faglig og yrkesetisk standard
blant medlemmene
b. å fremme utviklingen i flymedisin gjennom
utveksling av erfaring blant medlemmene,
ved vitenskapelig virksomhet og gjennom
internasjonalt samarbeid.
c. å fremme tiltak som er egnet til å øke
flysikkerheten.

§ 5. Styret
Foreningens styre består av formann, sekretær og
ett styremedlem som velges for en periode på to
år. Styret leder foreningens virksomhet.
Formannen er medlem av styret i Nordisk fly- og
rommedisinsk forening.

§ 2. Virksomhet
Foreningen avholder faglige møter, minst hvert
annet år, og fortrinnsvis i forbindelse med Nordisk
fly- og rommedisinsk forenings møte.

§ 6. Økonomi
Generalforsamlingen fastsetter
medlemskontingent for toårsperioden etter
innstilling fra styret.

§ 3. Generalforsamling
Det innkalles til generalforsamling hvert annet år
med minst en måneds varsel og følgende
dagsorden:
a. Styrets beretning
b. Fastsettelse av medlemskontingent
c. lnkomne forslag
d. Valg

§ 7. Nordisk fly- og rommedisinsk forening
Nordisk fly- og rommedisinsk forening er en
sammenslutning av de flymedisinsk foreninger i
Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Alle
medlemmer i Norsk flymedisinsk forening er
automatisk medlem i Nordisk fly- og rommedisinsk
forening

Hva det innebærer å være godkjent spesialforening i Dnlf, står i foreningens lover:
§ 14. Godkjente spesialforeninger og spesialforeningenes fellesutvalg
Sammenslutninger av leger som representerer faglige særinteresser innen foreningen, godkjennes av
sentralstyret som spesialforeninger. For at en spesialforening skal bli godkjent, må dens lover være i
samsvar med Den norske Iægeforenings lover, den må oppta medlemmer fra hele landet, og dens
medlemmer må være medlem av Den norske lægeforening. Dog kan spesialforeninger som også har
vitenskapelige oppgaver, oppta ikke-leger som medlemmer. Disse kan dog ikke velges til styremedlemmer
og har ikke stemmerett i faglige spørsmål.
Spesialforeningene skal ha valgkomite på tre medlemmer som velges på
årsmøtet/generalforsamlingen. Valgkomiteen velger selv leder og har funksjonstid på to år. Valgkomiteen
forbereder valg. Innkomne forslag på ny leder og nye styremedlemmer oversendes medlemmene senest to
uker før årsmøtet/generalforsamlingen. Valgkomiteen
refererer for årsmøtet/generalforsamlingen de innkomne forslag og fremsetter sitt forslag til sammensetning
av nytt styre. Ved dette er valgkomiteens arbeid avsluttet.
Styret i en spesialforening skal få seg forelagt alle viktige saker som berører dens faglige interesser og har
rett til å avgi muntlig uttalelse til avdelingsstyret, sentralstyret og landsstyret i det møte vedkommende sak
behandles.
Godkjente spesialforeninger kan opptre og uttale seg utad i saker som vedrører faglige spørsmål innenfor de
enkelte foreningers interesseområder. Innholdet i slik utadrettet virksomhet må ikke stå i motsetning til lover,
regler og bindende vedtak i Den norske lægeforening.
Lederne i de godkjente spesialforeninger danner spesialforeningenes fellesutvalg.

5

Spesialforeningenes fellesutvalg velger blant spesialforeningenes medlemmer 10 representanter med
vararepresentanter til landsstyret. Eldre lægers forening utpeker to representanter til landsstyret.
Under disse valg har spesialforeninger med inntil 50 stemmeberettigede medlemmer 1 stemme, med inntil
100 medlemmer 2 stemmer, med inntil 200 medlemmer 3 stemmer og med mer enn 200 medlemmer 4
stemmer .
Valg av landsstyrerepresentanter foregår innen utgangen av samme år som det blir holdt ordinært møte i
landsstyret. Sekretariatet innkaller til møte i fellesutvalget.
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