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Æresmedlem nr 8 
Lege kommandør Vilhelm Ferdinand Koefoed, f 1962, utnevnes til æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin 
for sin faglige innsats i maritim medisin i sin alminnelighet og til foreningens beste i særdeleshet. 

Vilhelm Koefoed er utdannet lege fra Universitet i Bergen i 1988 og han ble spesialist i samfunnsmedisin i 2014.   

Vilhelm begynte sin sjømilitære karriere som vernepliktige lege som stasjonslege i Vestlandet Sjøforsvarsdistrikt i 1991 
og gikk over i fast marinelegestilling samme sted i 1992. I 1995 var han skipslege på KS «Norge» og i 2000 ble han 
medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret. Fra 2001 ble han leder for Prosjekt HMS SJØ, en stilling han beholdt inntil 2009 
før han ble stabslege i Saniteten i Sjøforsvaret. Fra 2013 til 2017 var han Sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Han har 
gjennomført sjefskurset på Forsvarets Høyskole.  

Sivilt har Vilhelm vært almenpraktiker på Bergen (senere Volvat) Medisinske Senter fra 1991 til 2012. Han har jobbet 
som rådgivende overlege i NAV i en årrekke og fra 2014 Overlege, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, 
Haukeland universitetssjukehus. 

Arbeidet som leder for prosjekt HMS SJØ må trekkes frem spesielt da prosjektet undersøkte arbeidsmiljøet om bord 
på alle Sjøforsvarets fartøy og genererte unikt faglig maritimmedisinsk materiale inklusive flere doktorgrader. Vilhelm 
har også være medlem i flere undersøkelseskommisjoner ved ulykker i Sjøforsvaret enn noen andre.  Han har spesielt 
interessert seg for farvesyn og kontrastsyn relevant for maritim medisin og avla doktorgraden på dette tema i høst.  

Vilhelm har sittet i styret kontinuerlig siden 1995 og bestyrt foreningens økonomi i hele perioden. Økonomien har i 
denne perioden gått fra elendig til udmerket og det er i hovedsak hans fortjeneste.  

Vilhelm Koefoed har gjort en meget stor innsats for maritim medisin i mange år.   

 
 

Jan Sommerfelt-Pettersen 
President 

2018-10-19 

http://www.nfmm.no/

