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2022-10-21 Fredag: Årlig fagseminar i maritim medisin - Dag 1 

 Møtet vil primært være et fysisk møte båe for foredragsholdere og deltagere.   

 Møteleder Eigil Gulliksen.   

1000-1015  Åpning ved president i Norsk Forening for Maritim Medisin, Jan Sommerfelt-Pettersen. 

1015-1045  Foredrag 1:  Sjøfartsdirektoratets time ved Underdirektør Leif Ove Mikkelsen, Avdeling for 
fartøy og sjøfolk, Sjøfartsdirektoratet.     

1045-1100 Spørsmål og diskusjon 

1100-1130 Foredrag 2: Senterets time ved leder Jon Magnus Haga, Norsk Senter for Maritim Medisin og 
Dykkermedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.  

1130-1145 Spørsmål og diskusjon 

1145-1215 Foredrag 3:  Saniteten i Sjøforsvaret, Norges største maritime sanitetsorganisasjon ved 
kommandør og legespesialist Ole Budal, Sjøforsvaret.    

1215-1230 Spørsmål og diskusjon 

1230-1300 Foredrag 4:  Utviklingstrekk i dykkemedisinsk seleksjon og helseovervåking siste 40 år ved 
kommandørkaptein (p) lege PhD Jan Risberg.   

1300-1315 Spørsmål og diskusjon 

1315-1400 Lunch.   

1400-1430 Spanskesyken på fregatten «Kong Sverre» i 1918 ved historiker Christina Torjussen.    

1430-1445 Spørsmål og diskusjon 

1445-1515 Foredrag 6: Erfaringer fra en lang innsats for maritim medisin? ved overlege Arne J Ulven.     

1515-1530 Spørsmål og diskusjon 

1530-1600 Foredrag 7: Re:fresh by Marine Benefits.  Seafarers’ wellbeing two years into the Covid-19 
pandemic. Public Health Manager Rebecca Mejia. 

1600-1615 Spørsmål og diskusjon 

1615-1645 Foredrag 8:  Helse på Hurtigruten ekspedisjon ved Fleet Captain Claus A. Andersen.   

1645-1700 Spørsmål og diskusjon 

1700-1730 Foredrag 9: Om NORTRASHIP ved legespesialist Eigil Gulliksen.    

1730-1740 Spørsmål og diskusjon 

1740-1810 Foredrag 10:  25 år i foreningens tjeneste ved president Jan Sommerfelt-Pettersen, 
Foretakssekretariatet, Haukeland Universitetssykehus og Saniteten i Sjøforsvaret.    



 

 

1810-1815 Spørsmål og diskusjon 

1815-1816 Avslutning for dagen ved president Jan Sommerfelt-Pettersen. 

1816-1830 Pause 

1830-1930 Generalforsamling i Norsk Forening for Maritim Medisin.   

 

2000-2300 Festmiddag i chambre separé for seminardeltagere, foredragsholdere og foreningens 
president med styre   

 

2022-10-22 Møteleder Jan Sommerfelt-Pettersen. 

0900-0901 Åpning ved president i Norsk Forening for Maritim Medisin, Jan Sommerfelt-Pettersen. 

0901-0930 Foredrag 11:  Gjennomgang av utfordrende maritimmedisinske casus frå fagnemnden ved Alf 
Magne Horneland, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus.    

0930-0945 Spørsmål og diskusjon. 

0945-1015 Foredrag 12:  Gjennomgang av utfordrende maritimmedisinske casus frå fagnemnden ved Alf 
Magne Horneland, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus. 

1015-1030 Spørsmål og diskusjon.  

1030-1100 Foredrag 13:  Hva er viktig med medisinkisten ombord. Ved leder Agnar Tveten, Radio Medico, 
Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin, Haukeland Universitetssykehus.     

1100-1115 Spørsmål og diskusjon 

1115-1145 Foredrag 14:  Fra klinikken - lærerike casus fra Radio Medico ved overlege Eirik Veum 
Wilhelmsen, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus.    

1145-1200 Spørsmål og diskusjon 

1200-1230 Foredrag 15: Fra klinikken - lærerike casus fra Radio Medico ved overlege Eirik Veum 
Wilhelmsen, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus.    

1230-1245 Spørsmål og diskusjon 

1245-1300 Kursevaluering blir sendt ut på epost like etter seminaret. Elektronisk skjema for evaluering 
finner du her etter seminaret.  

Avslutning ved president i Norsk Forening for Maritim Medisin, Jan Sommerfelt-Pettersen 

1300-1400 Lunch 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RTj2TeIBbmlY3Xg6TZsGCt6swC78n8pgxynmVhnkZw8/edit?usp=sharing


 

 

 

Påmelding 

Påmelding ved å krysse av nedenunder. Kopier gjerne teksten nedenunder  inn i en epost og sendt til 
kasserer  egulliks@gmail.com (med kopi til jan@sommerfelt-pettersen.no). Husk navn, epost du kan nåes på 
og mobilnummer.  

Fagseminar 

___ Ja, jeg melder meg på fagseminaret.   

Alle kursdeltagere må betale kursavgift på kr 3750 for medlemmer og 4000 for ikke-medlemmer. Alle 
kursdeltagere må betale dagpakke på kr 1700 for begge dager (inkluderer kaffe, frukt og lunch).  

Til sammen kr 5450 (5250) for medlemmer og 5700 for ikke medlemmer (Prisen inkluderer ikke festmiddag 
fredag kveld).  

Festmiddag 

___ Ja, jeg melder meg på festmiddag på fredag kveld: Kr 1400. 

Elektronisk deltagelse 

___ Jeg jeg melder meg på elektronisk med rabattert pris (pga at dette er et første gangs forsøk) på kr 500 
per seminardag eller kr 1000 for hele seminaret. Jeg vil ha epost til følgende adresse for tilknytning via 
Zoom: ______________________ 

Navn _________________________ Epostadresse ______________________ Mobiltelefon ____________ 

Overnatting 

Overnatting bestilles og betales av den enkelte. Et antall rom er reservert til spesiell pris, kr 1 595. Rom 
bestilles ved å kontakte hotellet direkte fortrinnsvis via epost opera@olavthon.no eller tlf 24103030.  

Reise 

Reise bestilles og betales av den enkelte.  

MERK: Påmeldingsfrist for fysisk deltagelse er 20 september. OBS Rommene bør bestilles så snart som mulig 
da det er avsatt et begrenset antall.  

Påmeldingsfrist for elektronisk deltagelse er 14 oktober.  

 

Kontaktinformasjon til kurskomiteen 

Kasserer Eigil Gulliksen.  Epost:  egulliks@gmail.com     

President Jan Sommerfelt-Pettersen. Epost:  jan@sommerfelt-pettersen.no  Mobil: +4790028999 

Kontakt Hotel Opera Kongress meetings@olavthon.no Kontaktperson Hannah Jeffreys. 

Nettside www.nfmm.no  

Administrative forhold 

Kaffe, te og kaffemat tilgjengelig. Fritt internett tilgjengelig. 

For foredragsholdere 

Alle foredragene er satt opp med en forelesning på 30 minutter. Etter hvert foredrag er det satt opp 15 
minutter til spørsmål og diskusjon. Vi tror denne innretningen spisser budskapene og øker engasjementet og 
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aktiviteten salen, noe som gir økt læringseffekt for kursdeltakerne. 

Foreningen tilbyr honorar iht. Legeforeningens satser dersom dette er ønskelig. Foreningen tilbyr også å 
dekke reise og opphold dersom dette ikke dekkes på annet vis. 

Vi er en liten forening uten faste inntekter utover medlemskontingenten. Dersom foredragsholdere får 
dekket utgifter på andre måter enn fra foreningen, vil det kunne bidra til at vi kan bruke flere midler på å 
fremme maritim medisin, men vi har forståelse for at foredragsholdere har ulike rammer for å kunne få 
dekket utgifter.  

 

Meritt 

Kurser er godkjent som tellende til spesialistutdannelse av Den Norske Legeforening som følger:   

Allmennmedisin: Godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim medisin til videre- og 
etterutdanningen. 

Samfunnsmedisin: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes 
etterutdanning. 

Arbeidsmedisin: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes 
etterutdanning. 

Presensliste føres under kurset. Kursbevis sendes ut per epost etter kurset til deltagere som har signert 
presensliste og betalt kursavgift.   

Sjøfartsdirektoratets godkjennelse. Fra 1970 var kursarrangøren av dette kurset Sjøfartsdirektoratet. Fra 
1997 ba Sjøfartsdirektoratet Norsk Forening for Maritim Medisin om å overta ansvaret for kurset og kurset 
var godkjent av direktoratet. Fra 2022 beklager foreningen at kurset ikke lenger er godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet.  

Fagseminar i Maritim medisin 

Annonsering: Ved direkte henvendelse til medlemmer og interesserte, på vår nettside www.nfmm.no samt i 
Legeforeningens kurskatalog på https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/8/35028/#tab1  

Målgruppe: Leger og andre som arbeider med sjøfartsmedisin og offshoremedisin. Kurset er åpent for andre 
som har interesse for tema. Kurset er relevnt for allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin og 
andre spesialiteter.  

Læringsmål: Etterutdanning i maritim medisin. Oppdatere kunnskap i offshore og sjøfartsmedisin. Kurset 
skal gi kunnskap til autoriserte sjømannsleger iht. §7 2b i FOR-2014-06-05-805 Om helseundersøkelse av 
arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger 

 

Norsk Forening for Maritim Medisin - kort historikk 

Foreningen ble etablert den 9. mars 1969. Opprinnelig var foreningen en fagforening for statsansatte leger 
ved Direktoratet for Sjømenn sine Legekontorer. Gradvis ble foreningen også en faglig forening og da 
Sjømmanslegekontorene ble privatisert og Direktoratet for Sjømenn nedlagt valgte man å videreføre 
foreningen som en ren faglig forening. Foreningen var i mange år en spesialforening i Den Norske 
Lægeforening, men meldte seg ut da man ønsket å utvide medlemsgrunnlaget til andre enn leger.  

Foreningen etablerte et eget tidsskrift, Doumentum Navale, i 1996. Skipsfart er verdens mest globaliserte 
næring og rammebetingelene er internasjonale og må påvirkes internasjonalt.  

I 1997 arrangerte foreningen International Symphosium on Maritime Health i Oslo i 1997 og under møtet 
ble den internasjonale foreningen International Maritime Health Association (IMHA) etablert med 
foreningens forrige president som første leder.  

http://www.nfmm.no/
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/8/35028/#tab1
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I 2000 leverte en arbeidsgruppe, som foreningen var med i, en utredning som konkluderte med at det var på 
tide å etablere et Norsk Senter for Maritim- og Dykkermedisin. Efter mange års innsats, besluttet Stortinget 
å etablere et slikt senter og i 2005 ble Norsk Senter for Maritim- og Dykkermedisin opprettet på Haukeland 
Universitetssykehus. For første gang i norsk skipsfarts historie fikk faget maritim medisin et faglig 
tilknytningspunkt på et universitetssykehus. Efter hvert ble Radio Medico inkludert i senteret og landets 
første professor i maritim medisin ansatt.  

Foreningen var det første kollektive medlemmet i International Maritime Health Association. Senere valgte 
vi å fokusere vårt internasjonale engasjement på det eneste internasjonale, fagfellevurderte, indekserte og 
engelsksproglige tidsskrift innen maritim medisin - International 
Maritime Health. Fra 2018 var foreningen en av tre stiftere av 
International Maritime Health Foundation, som eier tidsskriftet.  

Norsk Forening for Maritim Medisin feiret i 2019 sitt 50 års jubileum. I 
den anledning ble boken Maritim medisinsk historie - sett fra Norge 
utgitt. Se mer informasjon om bestilling her http://nfmm.no/346-
bestill-jubileumsboken  

Norsk Forening for Maritim Medisin har alltid hatt et meget nært 
samarbeide med myndighetene, først Direktoratet for Sjømenn, senere 
Sjøfartsdirektoratet. Foreningen har i mange år vært oppnevnt som 
medlem av Sakkyndig Råd for Sjøfolks og Fiskeres Arbeids- og levevilkår 
(SAFE) og sammen med myndighetene og arbeidslivets parter arbeidet 
for å fremme sjømenns helse.  

Som medlem i Norsk Forening for Maritim Medisin sikrer du et 
engasjement, et kompetansemiljø og et nettverk innen maritim 
medisin, nasjonalt og internasjonalt.  

Videre og efterutdannelseskurs i maritim medisin - historikk 

Direktoratet for Sjømenn arrangerte i mange år et årlig seminar for alle sjømannsleger. Første gang 
seminaret ble arrangert var 31 januar 1970.  Efter at Direktoratet for Sjømenn ble nedlagt overtok 
Sjøfartsdirektoratet de årlige seminarene. Foreningen ønsket å heve kompetansen i faget og arrangerte sitt 
første kurs i sjøfartsmedisin på hurtigruten MS «Kong Harald» 13 til 17 oktober 1993.  

I 1997 ba Sjøfartsdirektoratet foreningen overta ansvaret for å arrangere disse årlige oppfriskningskurs i 
maritim medisin. Siden den gang har foreningen arrangert årlige kurs for å heve det faglige nivået på den 
maritime medisin i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet.  

I tillegg etablerte foreningen i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret i 1999 et grunnkurs i maritim 
medisin. Fra 2008 har kurset blitt arrangert av Norsk Senter for Maritim- og Dykkermedisin. Kurset 
arrangeres to ganger årlig.  

Siden 1999 har foreningen - i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk Senter 
for Maritim- og Dykkermedisin - vært sentral i både grunnkurs og oppfriskningskurs i maritim medisin - 
selvfølgelig med den hensikt å fremme faget maritim medisin i Norge.  

I 2019 ble det vedtatt en fagplan for grunnkurs og repetisjonskurs for sjømannsleger som hever 
kompetansen på sjømannslegene. Foreningens årlige kurs ble fra 2019 derfor ikke lenger godkjent som 
repetisjonskurs, men som tellende til gjenoppnevnelse som sjømannslege efter forskriftens §7b.  

Som medlem i Norsk Forening for Maritim Medisin har du alltid førsterett til plass på våre faglige kurs. 

Bli medlem i Norsk Forening for Maritim Medisin  

Som medlem i Norsk Forening for Maritim Medisin vil du støtte arbeidet for maritim medisin. Du blir 
medlem av det eneste nettverket for maritim medisin i landet hvor du kan treffe og diskutere med kolleger 
som har samme faglige interesser. Vi vektlegger fag, nettverk og samtidig sosiale muligheter. Medlemmene 
får tilsendt vårt eget tidsskrift, DoCumentum Navale, to ganger årlig. Du får også tilsendt det eneste 
engelskspråklige og indekserte tidsskrift innen faget, International Maritime Health, fire ganger i året. Alt vi 
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gjør er digitalt, unntatt vårt årlige faglige seminar hvor du inviteres med rabatt. Prisen for alt dette er kun kr 
500 per år.  

Gjør en innsats for maritim medisin og norske sjøfolk, meld deg inn i dag! Se mer informasjon 
http://nfmm.no/bli-medlem   

 

 

http://nfmm.no/bli-medlem

