
Program etterutdanningskurs i flymedisin, 4.7.2013 

Program etterutdanningskurs i flymedisin den 
6.9.2013 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo 
 
Møteleder: Anthony W. Wagstaff 

10.00-10.05  
Lars Tjensvoll, leder Norsk Flymedisinsk Forening: Åpning 
10.05-11.05  
Trond-Eirik Strand, sjeflege, Luftfartstilsynet, flymedisinsk seksjon: 
Regelverksoppdatering, kliniske kasus og praktiske forhold (del 1) 

11.05-11.20  Pause / Kaffe                         
11.20-13.00 
Trond-Eirik Strand, sjeflege, Luftfartstilsynet, flymedisinsk seksjon: 
Regelverksoppdatering, kliniske kasus og praktiske forhold (del 2) 
12.20-13.00 
John M. Steineger: Flymedisinske undersøkelser og luftsport – mitt perspektiv 
som flylege og utøver. 

13.00-14.00 Lunch 
Møteleder: Rolf Heimberg 

14.00-14.30 
Jurist NN, Luftfartstilsynet: Ansvarsforhold hos flyleger og øvrige aktører i 
gjennomføring av «Regulation on Aircrew». 
14.30 -15.00 
Anthony Wagstaff, Flymedisinsk Institutt: Risikovurdering I flymedisin – Er 1% 
regelen den riktige medisin?  

15.30 – 15.50 Pause / Kaffe 
Møteleder: NN 

15.50-16.20 
NN Luftfartstilsynet: HMS I sivil luftfart – nytt ansvar tillagt flymedisinsk 
seksjon: Aktiviteter og planer. 
16.20 - 16.50 
Oppnevnte flyleger Kliniske kasuistikker.  
16.50 – 17.30 
Bobbie Ray-Stenerud, Flymedisinsk Institutt: Psychological Aspects of UAV 
operations. 

 
17.30-18.00 Generalforsamling i NFF 
 
18.00     Middag 
 
 
Kurset søkes godkjent som tellende kurs for allmennmedisin og 
arbeidsmedisin så snart hele programmet er ferdig.   
 
Påmelding skjer kun gjennom innbetaling av kursavgift, 
medlemsavgift for 2012 og eventuelt kostnader for middag på NFFs 
konto nr. 9235.17.93505. (NB: nytt konto nummer) 
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Meld deg på så rakst som mulig dersom du vet at du kommer til å 
delta. Det letter oversikten og gir oss mulighet til å avbestille 
unødvendig kapasitet.  
 
Kursavgift: 
NFF medlem:       1200,-   
Ikke medlem:        1700,-   
Kursavgift med middag:  1650,-   
Ikke medlem med middag:  2150,-  
Middag:                    450,- 
 
Members of Aviation Medical Association of other countries pays 
the same fee as members of the Norwegian Association.  
 
Medlemsavgift NFF:      200,- 
 
NB: Du må påføre betalingen hvem den gjelder og hva den omfatter 
(medlemsavgift, middag, kursavgift) 
 
Etter 15. august refunderes ikke innbetalt kursavgift  
 
Kurset i år går dagen etter at Luftfartstilsynet har hatt sitt 
fordypningskurs i EMPIC. Dette for at det skal være lettere for deg å 
kombinere disse 2 viktige begivenhetene! Og husk igjen: de gir 
begge tellende kurstimer!  
 
 


