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Stadig høyere krav til 
skipslegers 
kvalifikasjoner på 
cruise skip 
Mens det i 1970- og 1980-årene var relativt mange 
norske skipsleger på cruiseskip, er det nå nesten ingen 
igjen. Det skyldes mange faktorer, som krav om lange 
kontrakter, tvilsomme arbeidsforhold, dårlig lønn og 
elendige norske skattebetingelser for deltids sjøfolk, 
samt god tilgang på engelsktalende cruiseleger fra 
andre land. Skulle noen norske leger likevel være 
fristet, kan det være nyttig å være klar over at det er 
stadig høyere krav til skipslegenes kvalifikasjoner.  I 
løpet av de siste årene er det ikke bare kommet krav 
om sertifisering i avansert hjerte-lungeredning (ACLS), 
men fra januar 2015 også i avansert akuttbehandling 
av barn (Pediatric Advanced Life Support, PALS) og fra 
januar 2017 i avansert akutt traumebehandling (ATLS).  

Disse kravene skyldes ikke internasjonale maritime 
lover og regler, men er anbefalinger fra Cruise Lines 
International Association (CLIA) - en interesse-
organisasjon som omfatter over 95% av den globale 
cruisevirksomheten.1  

I tillegg er det opp til hvert enkelt rederi å komme med 
tilleggskrav etter eget forgodtbefinnende. At 
skipslegene må kunne betjene alt utstyr som fins i 
hvert skipshospital og er i stand til å tyde resultatene 
de får, er selvsagt. Dessuten kom den tyske maritim-
medisinske foreningen for få år siden med egne regler 
for tyskregistrerte cruise skip (hvorav det for tiden 
visstnok ikke er noen). Mens CLIA krever røntgenutstyr 
som standard, må tyske skipshospitaler også ha 
ultralyd-utstyr, og dermed må skipslegene kunne 
dokumentere tilfredsstillende kunnskaper på det feltet 
også. 

CLIAs retningslinjer betraktes nå over hele verden som 
minimumskrav for skipslegetjeneste. De er en blåkopi 
                                                                          

1 https://www.cruising.org/about-the-industry/about-clia  

fra American College of Emergency Physicians (ACEP) 
ACEPs Section for Cruise Ship Medicine publiserte 
allerede i 1995 sine første retningslinjer, og i den sist 
oppdaterte versjonen fra juli 2014 av Health Care 
Guidelines for Cruise Ship Medical Facilities2 heter det 
om medisinsk personell bl.a.: 

 

Figure 1 Tegnet av Harald Engelsen, marinelege og sjef for 
Saniteten i Marinen til 1948. 

2.1 Qualifications and Experience:  

Maintains qualified and experienced clinical staff that 
have undergone a credentialing process to verify that:  

        2.1.1 All clinical staff hold current full registration 
and a license to practice. 

        2.1.2 All clinical staff have at least three years 
post-graduate / post-registration experience. 

        2.1.3 Physicians have at least three years of post-
graduate / post-registration experience in general and 
emergency medicine OR are board certified in 
Emergency Medicine or Family Medicine or Internal 
Medicine  

 2.2 Certifications 

         2.2.1 All clinical staff certified in advanced life 
support such as ACLS, ALS or an equivalent 
certification or physician specialist training (e.g. 
emergency medicine, anesthesiology or critical care). 

         2.2.2 Ships carrying children ≤ 12 years old should 
have at least one physician certified in PALS, APLS or 
an equivalent certification or specialist training (e.g. 
emergency medicine or pediatric medicine). (Effective 
January 1, 2015) 

                                                                          

2 https://www.acep.org/Content.aspx?id=29980  

http://www.nfmm.no/
https://www.cruising.org/about-the-industry/about-clia
https://www.acep.org/Content.aspx?id=29980
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 2.2.3 At least one physician certified in advanced 
trauma life support such as ATLS or an equivalent 
certification or specialist training (e.g. emergency 
medicine or trauma). (Effective January 1, 2017) 

2.3 Skills 

         2.3.1 Physicians with a competent skill level 
in Emergency Cardiovascular Care. 

         2.3.2 Physicians with minor surgical, orthopedic 
and procedural skills including suturing, 
and fracture/dislocation management. 

         2.3.3 Physicians with procedural sedation skills.  

2.4       Language: Clinical staff that have sufficient 
language skills in the official working language of the 
ship. 

------------------------------ 

For at sertifikatene skal være gyldige, må de 
oppdateres regelmessig; for eksempel krever 
American Heart Association resertifisering av ACLS 
hvert annet år. Flere av de største rederiene har inntil 
nylig hatt kurs med mulighet for resertifiseringer hvert 
år for sine leger og sykepleiere, men nå er det ny 
medisinske ledelse overalt, rederikursene er nedlagt 
og det kan by på praktiske problemer å få gjort alle 
nødvendige resertifiseringer samlet i løpet av rimelig 
kort tid. Dette gir kommersielle muligheter, og 
tidligere i år var det et tysk-amerikansk samarbeid på 
gang om et første internasjonalt cruisemedisin-kurs. 
Tyskerne trakk seg imidlertid ut, og Institute of Cruise 
Ship Medicine (ICSM) averterer nå alene kurset 
CruiseMed 2017 i Miami 14-18 august – med bl. a. 
resertifisering i enten ACLS eller PALS, og en dag med i 
Maritime ATLS.3 Kurset synes å være mest egnet for 
skipsleger som allerede er i tjeneste.  

For leger som er interessert i de forskjellige cruise-
rederienes tilbud for skipsleger, har ACEP´s Section for 
Cruise Ship Medicine for lenge siden laget en” Medical 
Directory”.4  

Listen er imidlertid dårlig fulgt opp med hensyn til 
korrekte kontaktpersoner, og et av 
seksjonsmedlemmene klaget nylig over at han kun 
hadde fått ett svar på sine mange henvendelser. 

 

Professor Eilif Dahl 
eilifdahl@gmail.com  
Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin 
Haukeland Universitetssykehus, Bergen 

 

                                                                          

3 se www.cruisemedicine.org  
4 https://www.acep.org/cruiselinedirectory/  

International 
Maritime Health 
Foundation 
Som ledd i det kollektive medlemskapet i IMHA, vil 
medlemmene i Norsk forening for maritim medisin 
allerede være kjent med tidsskriftet «International 
Maritime Health». Dette er verdens eneste 
engelskspråklige, indekserte, vitenskapelige tidsskrift i 
maritim medisin. Som sådant, er det av aller største 
betydning at vi støtter det med å publisere artikler, 
sørger for en større utbredelse av tidsskriftet og sikrer 
den finansielle basis for drift og videre utvikling.  

Tidsskriftet ble første gang utgitt i 1949, da som en 
bulletin fra Institutt for Maritim- og Tropemedisin i 
Gdynia. Det har hatt flere forskjellige navn, men i 
mange år har det nå vært kjent som «International 
Maritime Health», eller som vi i dagligtale heller sier: 

IMH. 

Det ble det offisielle tidsskriftet for IMHA i 1997, da 
IMHA ble stiftet. Samarbeidet brøt sammen i 2001, på 
grunn av uoverensstemmelser mellom enkeltpersoner 
i IMHA og redaktøren. Etter noen år hver for seg, ble 
det igjen etablert et samarbeid, nå med Norsk senter 
for maritim od dykker medisin som tredjepart. Fra 

mailto:eilifdahl@gmail.com
http://www.cruisemedicine.org/
https://www.acep.org/cruiselinedirectory/
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2009 har tidsskriftet igjen vært det offisielle 
tidsskriftet for IMHA, med finansiell støtte fra Norsk 
senter for maritim od dykker medisin. Som en følge av 
det nære samarbeidet med instituttet i Gdynia, har 
Norsk senter for maritim od dykker medisin også en 
MoU med Medical University of Gdansk.  

Den finansielle situasjonen har vært anstrengt. I 2016 
gikk Norsk forening for maritim medisin sammen med 
sin søsterorganisasjon i Tyskland inn med ekstra 
støtte. Driften i 2017 er sikret med en gave fra ITF 
Seafarers’ Trust. Men en mer langsiktig operasjon er 
nødvendig for å sikre tidsskriftet i framtida. 

I løpet av våren 2017 har det vært samtaler om veien 
videre. Man har blitt enige om å etablere en stiftelse, 
som vil bli kalt «International Maritime Health 
Foundation» (IMHF). De fire «founders» er «Polish 
Society for Maritime, Tropical and Travel Medicine» 
(PTMSM), Norsk forening for maritim medisin 
(NFMM), International Maritime Health Association 
(IMHA) og Norsk senter for maritim od dykker medisin 
(NSMDM). Det er intensjonen å arrangere en 
workshop til høsten med støtte fra ITF Seafarers’ Trust 
i London, for å øke utbredelsen av og interessen for 
tidsskriftet. Samtidig ønsker man å invitere inn flere 

samarbeidende institusjoner. 

Potensialet er stort. Dersom alle som er (burde være) 
interessert i å skape evidens i maritim medisin ble 
abonnenter, ville vi øke antallet abonnenter ganske 
kraftig. En rekke universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitusjoner, maritime administrasjoner, 
kompetansesentra, faggrupper og –foreninger, 
forsikringsselskaper, rederier og rederi-organisasjoner, 
bemanningsbyråer, arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjoner, internasjonale organer, 
NGOer, klasseselskaper burde finnes på lista over 
abonnenter, men mange av dem er ikke å finne der. 
Her er det en jobb å gjøre. Derfor etablerer vi IMHF. 

IMHF vil bli en internasjonal stiftelse etablert under 
polsk lovgivning. Den er en non-profit organisasjon 

med formål å produsere, redigere, publisere, 
promotere og utbre IMH, som det ledende 
vitenskapelige tidsskriftet i maritim medisin. IMHF vil 
bidra til å øke kunnskapen i maritim medisin og 
tilstøtende fagområder, som navalmedisin, hyperbar- 
og dykkemedisin, reise- og tropemedisin. Stiftelsen 
ønsker å spre informasjon og legge til rette for faglige 
diskusjoner internasjonalt og globalt, tiltrekke 
forfattere i fagområdene, stimulere forskning, 
fokusere på områder av spesiell viktighet, støtte 
utdanning og opplæring, og tilby en plattform for 
utveksling av kunnskap, informasjon og forskning. 
Stiftelsen ønsker å tilby beslutningstagere 
evidensbasert kunnskap, for å bidra til sikre og sunne 
arbeidsplasser på skip, og bedre helsetilstanden for 
sjøfolk i hele verden.  

Intet mindre enn det!  

 

Figure 3 Fra forhandlingene i Januar 2017: Rundt bordet, fra 
venstre: Andrzej Kotlowski (PTMSM), Alf Magne Horneland 
(NSMM), Jan Sommefelt-Pettersen (NFMM), Leszek Mayer 
(IMH), Bogdan Jaremin (IMH), Ilona Denisenko (IMHA). Maria 
Jezewska var fungerende fotograf. 

Dette vil man oppnå gjennom å samarbeide med 
institusjoner og organisasjoner med samme eller 
lignende interesser world wide, gjennom å skaffe 
tilslutning fra samarbeidende institusjoner, gjennom å 
delta i seminarer, møter, workshops og konferanser 
der man støtter organisert av samarbeidende 
institusjoner, ved å informere og promotere IMH og 
IMHF i media, og å opprettholde og bedre indeksering 
og impact factor score av IMH.  

Ved oppstarten overdrar PSMTM alle rettigheter til 
IMHF. PSMTM har vært rettighetseier siden 2009, da 
rettighetene ble overdratt til MSMTM fra instituttet i 
Gdynia. 

IMHF vil ha to formelle organer, nemlig «Board of 
Governors» (BoG), og «Management Board (MB). BoG 
vil ha medlemmer (trustees) oppnevnt av 
grunnleggerne («the founders») og supplert av senere 
tilkomne samarbeidende institusjoner. MB vil bestå av 
medlemmer som er oppnevnt av BoG. De vil stå for 
den daglige driften av IMHF. Sjefredaktøren vil bli 
oppnevnt av BoG etter konsultasjoner mellom 

Figure 2Leder NSMM, Alf Magne Horneland og president i 
NFMM, Jan Sommerfelt-Pettersen klare til forhandlinger foran 
inngangen til instituttet i Gdynia. 
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samarbeidende institusjoner, og anbefaling fra 
PSMTM. PSMTM stiller til rådighet den arbeidskraft 
som er nødvendig for sjefsredaktør (Editor-in-Chief), 
utgående redaktør (Honorary Editor-in-Chief) og 

Sekretær.  

Via Medica har gjort en flott jobb med publiseringen 
av IMH. De brenner for saken, og kanskje ikke så rart, 
siden eieren/lederen er lege og PhD.  

Vi som står bake etableringen av IMHF har tro på at 
dette arbeidet vil føre til en større utbredelse av IMH, 
til sikring av finansiell basis for tidsskriftet, og at flere 
finner det interessant å publisere i tidsskriftet.  

Det har vært utrolig spennende å være med i 
samarbeidet som nå leder til at IMHF blir en realitet. 
Vi gleder oss til fortsettelsen, og håper at mange 
institusjoner og organisasjoner over hele verden vil gå 
sammen med oss for å øke gjennomslagskraften til 
tidsskriftet. Dette er bare begynnelsen. Vi gleder oss til 
fortsettelsen! 

Leiar Alf Magne Horneland 
amho@helse-bergen.no 

Norsk Senter for Maritim og 
Dykkermedisin 

Leiar i Fagnemnda, Sjøfartsdirektoratet  

 

 

 

Fra   
Senteret 
 

Norsk senter for 
maritim- og 
dykkemedisin er 
åpnet! 
Så er det et faktum: Norsk senter for maritim- og 
dykkemedisin er åpnet. Det skjedde den 9. juni 2017, 
ved sammenslåingen av Norsk senter for maritim 
medisin, Norsk senter for dykkemedisin, UVB-
Dykkerlegens kontor på Haakonsvern og bidrag fra 
Saniteten i Sjøforsvaret. 

Fra starten teller senteret 27 ansatte, mange riktignok 
i deltidsstillinger. Til sammen har vi cirka 15 årsverk. 
Senteret er organisert som en seksjon i Yrkesmedisinsk 
avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, og holder til 
Konrad Birkhaugs hus på Haukeland. 

 

Figure 4 Konrad Birkhaugs hus, Haukeland 
Universitetssjukehus hvor du finner NSMDM 

Sivilt-militært samarbeid 
Senteret er et resultat av sivilt-militært samarbeid som 
er etablert i form av en rammeavtale mellom Helse 
Bergen HF og Forsvarets sanitet, en intensjonsavtale 
mellom Helse Bergen HF, Forsvarets Sanitet og 
Saniteten i Sjøforsvaret og en endelig avtale om 
etablering av NSMDM.  

Norge er et lite land, og det er alltid det sivile 
helsevesen som må være forberedt på å håndtere 
sykdom og skade utover nødvendig førstehjelp. Det 
inkluderer også det som skjer i militære operasjoner. 
Dette har man innsett, og som en følge av dette 
ønsker man å styrke den sivil-militære samhandlingen. 
Senteret blir derfor også kommunikasjonsknutepunkt 
for gradert samband for samtlige militært ansatte på 
Haukeland Universitetssjukehus, uansett hvor de 
måtte arbeide.  

mailto:amho@helse-bergen.no
http://www.nsmm.no/
http://www.nsmm.no/
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Figure 6 Direktør Eivind 
Hansen klipper snor. 

Oppdraget 

 

Figure 5 Her blir oppdragsdokumentet signert av de høye 
herrer like før snora til senteret klippes. Sjef Saniteten i 
Sjøforsvaret, KOM. Vilhelm F. Koefoed, adm. dir. Helse 
Bergen HF, Eivind Hansen, Sjef Forsvarets Sanitet, KADM Jan 
Sommerfelt-Pettersen 

Oppdraget, som selvsagt er basert i det vi fra tidligere 
har i to Stortingsproposisjoner, og de generelle 
oppdraget som FSAN og SAN SJØ har fra 
Forsvarssjefen, er utformet 
av et «oppdragsmøte». 
Dette oppdragsmøtet består 
av Adm. dir. Helse Bergen 
som leder, Sjef Forsvarets 
Sanitet, og Sjef Saniteten i 
Sjøforsvaret, med 
Avdelingsdirektør ved 
Yrkesmedisinsk avdeling som 
sekretær.  

Oppdragsdokumentet er 
konkret med tydelige mål, 
slik at det vert lett å måle 
aktiviteten og produksjonen 
ved senteret. 
Oppdragsdokumentet fører 
for langt å gjengi her, men 
der er selvsagt tilgjengelig 
for dem som måtte ønske. 
Ta kontakt med 

alf.magne.horneland@helse-
bergen.no dersom du ønsker 
å fordype deg i det. 

 

Synergier 
Når små, spisskompetente fagmiljøer med til dels 
overlappende kompetanse samles, ligger det til rette 
for et samarbeid som vil utløse synergier. Det utredes 
om en sammenslåing av Radio Medico Norway (RMN) 
med Sjøforsvarets legevakt kan føre til en styrking av 
begge sider, og en videre utvikling av RMN. På 

dykkesiden kan man samarbeide nærmere om 
kursvirksomhet, forskning og lærmidler. Å se 
navalmedisinen og den sivile maritim medisin 
sammen, er trolig gunstig for begge parter. 
Sjøforsvaret kan også sees som et godt kontrollert 
forskningslaboratorium, der det ligger godt til rette for 
studier av hvordan det er å arbeide både over og 
under vann. Flere store prosjekter er tidligere initiert 
og finansiert av Sjøforsvaret, men utført av sivile, slik 
som HMS Sjø prosjektet i regi av Kreftregisteret og 
Universitetet i Bergen. 

Fullt integrert fagmiljø 
under felles daglig ledelse 
Senteret skal drives som et fullt integrert fagmiljø, 
med et felles oppdrag, felles målsettinger, 
prioriteringer og felles daglig ledelse. Det forandrer 
ikke noe på de militære kommandolinjene, og de 
militære ansatte vil fortsatt ha sitt militære 
ansettelsesforhold. Men det er store likheter mellom 
militær og sivil side når det kommer til det medisinsk-
faglige, enten det nå gjelder dykkemedisin, 
«overflatemedisin» eller maritim telemedisin. 

Ansatte ved senteret ved 
oppstart 
Navn Stilling Spesialfelt 

Budal, Ole 
Stabslege SAN SJØ / 
Kom.kapt., Spes. 
arbeidsmedisin 

Hyperbarmedisin og 
dykkemedisin, UVB-
redning. Navalmedisin 

Carter, Tim Professor, PhD 

Generell maritim 
medisin, maritim 
arbeidsmedisin, 
internasjonale og 
nasjonale reguleringer 

Dahl, Eilif 
Professor dr.med, 
Spes. kirurgi 

Skipsmedisin, 
Cruisemedisin, 
Viseredaktør IMH 

Djurhuus, 
Rune 

Forsker, Dr. Philos 
Cellebiologi. 
Toxicologi. 

Ekren, Sindre 
Dykkerlege UVBD / 
Kapt.lt. 

Hyperbar- og 
dykkemedisin 

Halstensen, 
Alfred 

RMN Vaktlege. 
Prof.dr.med., spes 
indremed / inf.med.  

Maritim Telemedisin, 
Indremedisin, 
Infeksjonsmedisin 

Hesthammer, 
Ronja 

PhD-stipendiat 
Hyperbar 
celleforskning. 

Horneland, 
Alf Magne 

Leder NSMDM, Lege 
Generell maritim 
medisin, 
Seleksjonsmedisin 

Imsen, Hege 
Sofie 

Overlege, spes. 
arbeidsmedisin 

Maritim 
arbeidsmedisin, 
maritim telemedisin, 

mailto:alf.magne.horneland@helse-bergen.no
mailto:alf.magne.horneland@helse-bergen.no
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seleksjonsmedisin 

Irgens, Ågot Statistiker 
Statikkstøtte for 
vitenskapelige studier 

Johansen, 
Ingrid 
Hjulstad 

RMN-Lege / PhD 
Akuttmedisin, 
Legevaktsmedisin, 
Maritim telemedisin 

Koefoed, 
Vilhelm F 

Overlege, Spes 
samfunnsmedisin 

PhD-kandidat 
(kontrastsyn). 
Fargesyns-
undersøkelser 

Komano, 
Christine 

Laboratorieingeniør 
Hyperbart 
cellelaboratorium 

Lindrup, 
Anne Gurd 

Koordinator, kurs og 
konferanser 

Organisasjon og 
administrasjon 

Lygre, Stein 
Håkon 

Biostatistiker 
Statistikkstøtte for 
vitenskapelige studier 

Risberg, Jan 
Leder UVBD / 
Kom.kapt, PhD 

Hyperbar- og 
dykkemedisin og –
fysiologi 

Skjåstad, 
Rune 

Dykkerlege UVBD / 
Orl.kapt., spes. 
indremedisin og 
infeksjons-
sykdommer 

Dykke- og 
hyperbarmedisin, 
indremedisin, 
infeksjons-
sykdommer 

Skorge, 
Trude 
Duelien 

RMN Vaktlege, spes. 
arbeidsmedisin 

Maritim telemedisin 

Stannard Sue 
Medisinsk rådgiver, 
Spes. emergency 
medicine 

Skipsmedisin, spesielt 
cruisemedisin, 
seleksjonsmedisin 

Stokke, Lin-
Hege 

Sykepleier UVBD / 
Lt. 

Naval- og hyperbar-
sykepleier 

Sundal, 
Endre 

Overlege, spes. 
nevrologi 

Dykkerundersøkelser, 
yrkesskade-
undersøkelser 

Thorsen, 
Einar 

Professor dr. med / 
overlebge 

Hyperbarmedisin, 
Fysiologi, spes. 
Hyperbar og 
lungefysiologi 

Troland, Kari 
Psykologspesialist, 
spes. 
Nevropsykologi 

Dykkerundersøkelser, 
Yrkesskade-
undersøkelser 

Tveten, 
Agnar 

Leder Radio Medico, 
NK NSMDM, 
Sykepleier 

Maritim telemedisin, 
risikovurdering og 
sikkerhetsstyring 

Ulven, Arne 
Johan 

Forskningssjef, 
spes.arbeidsmedisin 

Maritim 
arbeidsmedisin, 
Maritim telemedisin  

Vakant 
stilling 

Dykkerlege UVBD 
Dykke- og 
hyperbarmedisin 

Wilhelmsen, 
Eirik 

RMN Vaktlege. Spes 
arbeidsmedisin 

Maritim telemedisin 

Eksternt 
tilknyttede     

Idnani, 
Suresh N.  

Senior medisinsk 
rådgiver, India 

Kurs, opplæring, 
konferanser 

Nikolic, 
Nebojsa 

Doktorgradsstudier, 
Kroatia 

HIV-studier 

 

Snorklipping og kakespising 

 

Den 9.juni ble en merkedag for maritim, naval- og 
dykkemedisin i Norge. Åpningen ble markert av Eivind 
Hansen, som klippet snoren. Deretter var det litt 
kjørbart sprudlende i glasset, taler og kakespising. 

Og dermed er Norsk senter for maritim- og 
dykkemedisin et faktum. Vi gleder oss! 

Leiar Alf Magne Horneland 
amho@helse-bergen.no 

Norsk Senter for Maritim og 
Dykkermedisin 

Leiar i Fagnemnda, Sjøfartsdirektoratet  

  

mailto:amho@helse-bergen.no
http://www.nsmm.no/
http://www.nsmm.no/
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Historiske glimt 
I denne spalten tar vi frem lærerike og 
interessante korte beretninger fra historien.  

Et fremtidig senter 
for sjøfartsmedisin i 
Norge? 
Professor Chr. F. Borchgrevinks tanker ved 
avslutningen av forskningsprogrammet 3S (System for 
Sikkert Skip) i 1980. 

Dr.med. Chr. F. Borchgrevink ble den første professor i 
allmennmedisin i Norge ved det nystartede Institutt 
for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo i 1969. 
Instituttet ble involvert i forskningsprogrammet 3S 
(System for Sikkert Skip) i 1977, og i sluttrapporten for 
den medisinske delen lanserte han ideen om et eget 
norsk senter for sjøfartsmedisin i Oslo. Etter mer enn 
10 års drift i Bergen av Norsk Senter for Maritim 
Medisin, nylig utvidet til Norsk Senter for Maritim og 
Dykkemedisin, kan det være av en viss interesse å se 
hva han skrev i 1980, - under overskriften Fremdrift: 

”I de tre årene vi har vært knyttet til 3S har jeg tenkt 
meget på hvorledes arbeidet med sjøfartsmedisin bør 
drives i fremtiden. At feltet er så stort, spesielt og 
viktig at det fortjener og trenger en gruppe som har 
som hovedbeskjeftigelse å arbeide med og forske 
innen dette fagområdet anser jeg for å være hevet 
over enhver tvil. 

Jeg vil tro at man bør arbeide fremover mot et senter 
for sjøfartsmedisin i Norge. Men bør det være ett eller 
flere sentra i landet? De fleste som har arbeidet innen 
3S har vært knyttet til Oslo-området, men f. eks. 
dykkermedisin er best utviklet i Bergen. Det er mulig at 
Tromsø vil egne seg best som senter for a studere 
helsetilstanden blant fiskere. Jeg vil foreslå at det 
delprosjekt innen 3S som Institutt for allmennmedisin 
har vært involvert i videreføres i Oslo, men med en 
åpen mulighet til å overføre ressursene til Bergen, 
eventuelt Tromsø, en gang i fremtiden om det skulle 
være ønskelig og hensiktsmessig. 

Hvor i Oslo skal det eventuelle senter ligge? Her er det 
kryssende hensyn å ta. Som universitetsmann som 
setter stor pris på sin frie og uavhengige arbeidsplass, 
mener jeg bestemt at et fremtidig senter bør knyttes til 

Universitetet, gjerne gjennom et av instituttene ved 
det medisinske fakultet.  Men minst like viktig er det 
med nær kontakt med den gruppe mennesker det 
gjelder, nemlig sjømennene. Derfor må også 
Legekontoret for sjømenn trekkes inn. Man kan tenke 
seg at forskerne enten kan arbeide halv tid ved et 
institutt og halv tid ved sjømannslegekontoret, eller 
enkelte kan være full tid ved et institutt og andre full 
tid ved sjømannslegekontoret. Alle må imidlertid ha 
plikt til å forske. En felles styring vil i begge tilfelle 
være nødvendig. En organisasjonsform hvor det 
kommende senter enten ligger ved et 
universitetsinstitutt eller ved sjømannslegekontoret 
har jeg mindre tro på.  

Bør senteret ligge ved Institutt for hygiene, Institutt for 
sosialmedisin eller Institutt for allmennmedisin? Hadde 
man stått på bar bakke, hadde det kanskje ikke spilt så 
stor rolle hvilket institutt valget falt på. Men i 
betraktning av at Institutt for allmennmedisin 
møysommelig har bygget opp et lite miljø med en viss 
ekspertise, vil jeg tro at det var mest hensiktsmessig å 
legge senteret eller enheten ved Institutt for 
allmennmedisin. I alle fall er instituttet interessert i at 
denne forskning videreutvikles hos oss. 

 

  

Hvor stort bør senteret være? Man skal nok ikke gape 
for høyt til å begynne med. Jeg vil foreslå 2-4 fulltids 
faste stillinger i løpet av 1980-årene gjerne fordelt på 
deltidsstillinger, men 1 eller 2 bør nok være i full tid. I 
tillegg kommer nødvendig sekretærhjelp. For spesielle 
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forskningsoppgaver bør man kunne ansette 
stipendiater relativt liberalt. 

Det vil neppe bli mangel på oppgaver i fremtiden. De 
prosjekter som er startet, må fullføres, og de vil sikkert 
avføde nye problemstillinger som bør tas opp. Arbeidet 
med en kohort undersøkelse bør gjenopptas, og den 
bør nok få høyeste prioritet når det gjelder forskning. 
Men parallelt med forskningen må vi legge økende 
vekt på informasjon og utdannelse. Sentralt her står 
tanken om å lage en ny helsebok for sjøfolk etter andre 
prinsipper enn de gjengse lærebøker. Det vil i tilfelle bli 
et omfattende arbeid, og vi kan neppe starte dette 
uten at gruppen rundt sjøfartsmedisin blir både større 
og mer stabil. Men tiden er kanskje allerede nå moden 
til å sette ned en liten redaksjonskomite for å arbeide 
med saken. 

Etter hvert som vi lærer mer om sykdomspanorama for 
sjøfolk og det helsetilbud sjøfolk får, er det rimelig at vi 
bør ta et kritisk blikk på selve 
mønstringsundersøkelsen for eventuelt å gjøre denne 
mer hensiktsmessig.”5 

 

Professor Eilif Dahl 
eilifdahl@gmail.com  
Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin 
Haukeland Universitetssykehus, Bergen 

 

 

Forsknings-
programmet 
”System for Sikkert 
Skip” (3S) – et 
historisk tilbakeblikk 
 

System for Sikkert Skip (3S) var et tverrfaglig 
forskningsprogram i perioden 1976-1980, - tilknyttet 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 
(NTNF) og rettet mot personsikkerheten til sjøs. Det 
overordnede mål var å bidra til å redusere skade- og 

                                                                          

5 Borchgrevink CF et al. Sykdomsbildet hos sjøfolk – helsetjenesten 
til sjøs. 3S-Rapport 80/1 (ISBN 82-7224-044-0), 3S – NTNVF Oslo 
1980. 

dødsfrekvens blant seilende sjøfolk. 3S hadde en liten 
sentral prosjektadministrasjon (3 personer), et styre av 
direktører og forbundsfolk (7 personer), og et 
rådgivende utvalg med ca. 30 representanter fra 
institusjoner og organer med interesse i skipsfart og 
fiskerier. Finansieringen bygget på bevilgninger fra 
Forskningsrådet og folketrygdmidler, men også 
rederier, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og 
sjøfartsmyndighetene bidro til prosjektene, dels med 
direkte økonomisk støtte, dels med arbeidsinnsats.  

Resultatene ble lagt fram på nasjonale 
sjøsikkerhetskonferanser og publisert i 
samlerapporter. 

Høsten 1977 tok 3S-prosjektlederen kontakt med 
professor Christian Borchgrevink ved Institutt for 
allmennmedisin ved Universitetet i Oslo med spørsmål 
om Instituttet kunne tenke seg å ta opp forskning eller 
utredning omkring helsetilstanden blant sjøfolk. 
Instituttet var relativt nytt og hadde ingen spesiell 
ekspertise når det gjaldt sjøfartsmedisin. Men det 
hadde i flere år arbeidet med sykdomspanoramaet i 
allmennpraksis og var interessert i å utvide dette 
bildet til også å gjelde sjøfolk.  

Etter flere møter ble det enighet om diverse prosjekter 
innen sjøfartsmedisin, fortrinnsvis slike som kunne få 
praktiske konsekvenser.  

Delprosjektene reflekterte i en viss grad 
medarbeidernes særinteresser og gjaldt 
sykdomsbildet hos sjøfolk, egenomsorg ombord, 
livbåtmedisin, tannstatus ved mønstrings-
undersøkelse, røykevaner blant sjøfolk og effekten av 
førstehjelpskurs ved akutte forstuvninger. Flere av 
stipendiatene var også knyttet til Legekontoret for 
sjøfolk i Oslo og sørget dermed for god kontakt med 
sjømannsyrket.  

Instituttet stilte plass til rådighet for stipendiater og ga 
faglig veiledning, mens 3S dekket utgifter innen en 
budsjettramme på 1,4 millioner kroner for fire-års 
perioden. I sluttrapporten for 3S-
delprosjektet ”Sykdomsbildet hos sjøfolk – 
helsetjenesten til sjøs” konkluderte professor 
Borchgrevink med at tre år er lite til å bygge opp et 
eget forskningsmiljø, men at målsettingen for 
samarbeidet med 3S stort sett var blitt oppfylt.  

Den medisinske sluttrapporten hadde 6 vedlegg:  

1. Skadebildet hos sjømenn i Wilh. 
Wilhelmsens rederi 1976-1978 (Dag 
Offer-Ohlsen) 

2. Medisinsk utstyr i redningsbåter på 
norske cruiseskip (Eilif Dahl) 

3. Holdbarhet av livbåtmedisiner på norske 
cruiseskip (Eilif Dahl) 

mailto:eilifdahl@gmail.com
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4. Kartlegging av helsearbeidet ombord på 
skip (Magne Medhus) 

5. Health status and medical problems on 
Norwegian ships, as reported by the 
seafarers (Harald Siem) 

6. Kurs i skadebehandling etter ICE-
metoden (Dag Offer-Ohlsen) 

To større prosjekter hadde etter mye forarbeid av 
forskjellige grunner måttet skrinlegges: en kartlegging 
av sykelighet blant mannskap på cruiseskip og en 
kohort undersøkelse av førstegangs-påmønstrede eller 
et representativt utvalg av sjøfolk.  

Avslutningsvis skrev professor Borchgrevink 
at ”samarbeidet med 3S har på alle måter vært ganske 
usedvanlig godt og behagelig”, og han påpekte at ”80-
årene må ellers brukes til å diskutere hvorledes et 
senter for sjøfartsmedisin skal bygges opp, hvor det 
skal ligge, og hvor stort det skal være”.6 

 

Professor Eilif Dahl 
eilifdahl@gmail.com  
Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin 
Haukeland Universitetssykehus, Bergen 

 

 

 
Faglitteratur 

I denne spalten ønsker redaktøren å henlede 
oppmerksomheten på interessant faglitteratur. 

Leserne bes sende innspill til spalten pr e-post til 

redaktøren.  

Hørsel 
Irgens-Hansen, K., et al. (2016). Hearing loss in the 
Royal Norwegian Navy: A longitudinal study. Noise 
Health 18(82): 157-165. 

The aims of this longitudinal study were to investigate 
a significant threshold shift (STS) among personnel 
working on board the Royal Norwegian Navy's (RNoN) 
vessels between 2012 and 2014 and to identify 
possible determinants of STS. Hearing thresholds were 
measured by pure tone audiometry in two consecutive 
examinations (n = 226). STS was defined as an average 
change in hearing thresholds >/= + 10 dB at 2,000 Hz, 

                                                                          

6 Chr. F. Borchgrevink, Eilif Dahl, Jacob Klafstad, Dag Offer-Ohlsen og 
Harald Siem. Sykdomsbildet hos sjøfolk – helsetjenesten til sjøs. 3S-
Rapport 80/1 (ISBN 82-7224-044-0), System for Sikkert Skip, Norges 
Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd, Oslo 1980. 

3,000 Hz, and 4,000 Hz in either ear. Determinants of 
STS were assessed through a questionnaire. The 
incidence of STS was 23.0%. Significant determinants 
of STS were the number of episodes of temporary 
threshold shifts (TTS) in the Navy, exposure to 
continuous loud noise during work on board, and the 
number of gun shots (in the Navy, hunting, and 
sports). This study indicated a significant association 
between noise exposure on board Navy vessels and 
development of STS. 

Irgens-Hansen, K., et al. (2016). "Hearing loss in the 
Royal Norwegian Navy: A longitudinal study." Noise 
Health 18(82): 157-165. 

The aims of this longitudinal study were to investigate 
a significant threshold shift (STS) among personnel 
working on board the Royal Norwegian Navy's (RNoN) 
vessels between 2012 and 2014 and to identify 
possible determinants of STS. Hearing thresholds were 
measured by pure tone audiometry in two consecutive 
examinations (n = 226). STS was defined as an average 
change in hearing thresholds >/= + 10 dB at 2,000 Hz, 
3,000 Hz, and 4,000 Hz in either ear. Determinants of 
STS were assessed through a questionnaire. The 
incidence of STS was 23.0%. Significant determinants 
of STS were the number of episodes of temporary 
threshold shifts (TTS) in the Navy, exposure to 
continuous loud noise during work on board, and the 
number of gun shots (in the Navy, hunting, and 
sports). This study indicated a significant association 
between noise exposure on board Navy vessels and 
development of STS. 

Syn 
Barbur, J. L. and M. Rodriguez-Carmona (2017). 
"Colour vision requirements in visually demanding 
occupations." Br Med Bull Mar(18): 1-27. 

Normal trichromatic colour vision (CV) is often 
required as a condition for employment in visually 
demanding occupations. If this requirement could be 
enforced using current, colour assessment tests, a 
significant percentage of subjects with anomalous, 
congenital trichromacy who can perform the 
suprathreshold, colour-related tasks encountered in 
many occupations with the same accuracy as normal 
trichromats would fail. These applicants would 
therefore be discriminated against unfairly. One 
solution to this problem is to produce minimum, 
justifiable CV requirements that are specific to each 
occupation. This has been done successfully for 
commercial aviation (i.e. the flight crew) and for 
Transport for London train drivers. An alternative 
approach is to make use of new findings and the 

mailto:eilifdahl@gmail.com
mailto:jan@sommerfelt-pettersen.no
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statistical outcomes of past practices to produce 
graded, justifiable CV categories that can be enforced. 
To achieve this aim, we analysed colour assessment 
outcomes and quantified severity of CV loss in 1363 
subjects. The severity of CV loss was measured in each 
subject and statistical, pass/fail outcomes established 
for each of the most commonly used, conventional 
colour assessment tests and protocols. This evidence 
and new findings that relate severity of loss to the 
effective use of colour signals in a number of tasks 
provide the basis for a new colour grading system 
based on six categories. A single colour assessment 
test is needed to establish the applicant's CV category 
which can range from 'supernormal', for the most 
stringent, colour-demanding tasks, to 'severe colour 
deficiency', when red/green CV is either absent or 
extremely weak. 

Gaska, J. P., et al. (2016). Color Vision and 
Performance on Color-Coded Cockpit Displays." 
Aerosp Med Hum Perform 87(11): 921-927. 

INTRODUCTION: Although there are numerous studies 
that demonstrate that color vision deficient (CVD) 
individuals perform less well than color vision normal 
(CVN) individuals in tasks that require discrimination 
or identification of colored stimuli, there remains a 
need to quantify the relationship between the type 
and severity of CVD and performance on operationally 
relevant tasks. METHODS: Participants were classified 
as CVN (N = 45) or CVD (N = 49) using the Rabin cone 
contrast test, which is the standard color vision 
screening test used by the United States Air Force. In 
the color condition, test images that were 
representative of the size, shape, and color of symbols 
and lines used on fifth-generation fighter aircraft 
displays were used to measure operational 
performance. In the achromatic condition, all symbols 
and lines had the same chromaticity but differed in 
luminance. Subjects were asked to locate and 
discriminate between friend vs. foe symbols (red vs. 
green, or brighter vs. dimmer) while speed and 
accuracy were recorded. RESULTS: Increasing color 
deficiency was associated with decreasing speed and 
accuracy for the color condition (R2 > 0.2), but not for 
the achromatic condition. Mean differences between 
CVN and CVD individuals showed the same pattern. 
DISCUSSION: Although lower CCT scores are clearly 
associated with lower performance in color related 
tasks, the magnitude of the performance loss was 
relatively small and there were multiple examples of 
high-performing CVD individuals who had higher 
operational scores than low-performing CVN 
individuals. Gaska JP, Wright ST, Winterbottom MD, 
Hadley SC. Color vision and performance on color-

coded cockpit displays. Aerosp Med Hum Perform. 
2016; 87(11):921-927. 

Interessert? 
Istedenfor bare å lese om hva andre har funnet ut, 
kanskje du er interessert i å forske litt selv. Her er en 
utlysning for interesserte. Grip sjansen før 1. sep.  

 

Call for Expressions of Interest 

• The ITF Seafarers1’ Trust is encouraging the 
maritime community to take steps to reduce 
mental distress and its serious consequences 
for seafarers. The Trust intends to work with 
unions, shipowners, agents, mission 
organisations etc.  to create climate of 
opinion that spreads good practice to all ships 
and flags. 

• We also want to ensure that seafarers 
suffering from mental ill-health or the 
dependents of those who have suicided are 
not stigmatised and are entitled to the same 
benefit and support arrangements as those 
with other forms of illness or who have died 
while working in the industry. This should 
include ensuring that medical selection 
processes for work at sea do not unjustifiable 
discriminate against such seafarers except 
insofar as it is required to safeguard maritime 
safety and health.    

To reach these milestones the Trust is taking the first 
steps to understand the following questions: 

1. What is the relationship between living and 
working at sea, in particular social isolation, 
and mental distress or mental ill-health, both 
short and long term? How do these factors 
contribute to suicide and to unfitness to 
continue working at sea? 

2. What is the effect of population variables 
within the international seafaring population 
on these relationships? 

3. Is there an excess risk of suicide in seafarers 
compared to other groups in the working 
population, if so are any sub-sets of the 
population who are at particularly high risk 
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and can any aspects of life and work at sea 
be identified as contributory causes? 

4. What methods of intervention have the 
potential to be used in seafaring populations 
to reduce any adverse effects of seafaring on 
mental ill-health and suicide.   

5. The Trust is calling for Expressions of 
Interest(EoI) from parties that have the 
knowledge and interest in performing this 
research. Please see attachments for the EoI 
Form and additional information. 

 Please send the completed form and/or any enquiries 
to SIDS@seafarerstrust.org. Expressions of Interest are 
due by September 1, 2017.  After that time a panel will 
decide on the basis of the EoIs received which 
organisations/people that will be invited to submit full 
proposals. 

  

Regards, Kimberly Karlshoej, Head of Trust 

 

 
Referat 

 

 

14th International 
Symposium on Maritime 
Health 
ble holdt i Manila, Philippines 22-24 mars 2017 og sto 
under mottoet "Maritime Health and Shipping: A 
Dynamic Partnership". 

Det var 258 deltakere til stede fra 28 land. Den største 
gruppen kom fra Tyskalnd med 13 deltagere, deretter 
fulgte Danmark og Storbritannia med 12 hver.   

Om ettermiddagen den 23. mars ble IMHA-årsmøtet 
holdt. 

IMHA har 184 medlemmer, hvorav 112 (inkl. et par 
ved fullmakter) var til stede. 

Ti medlemmer stilte som kandidater til styret, hvorav 
syv skulle velges. 

Disse ble valgt:  

• Dr Eilif Dahl med 108 stemmer 

• Dr Lucas Viruly (Nederland) med 102 
stemmer 

• Dr Ilona Denisenko (Russland) med 99 
stemmer 

• Dr Robert Verbist (Belgia) med 98 stemmer 

• Dr Joseph Abesamis (Philippinnene) med 91 
stemmer 

• Dr Klaus Seidenstücker (Tyskland) med 85 
stemmer 

• Dr Nebojsa Nikolic (Kroatia) med 76 stemmer 

 

 

Det var fire av disse som kandiderte som president. 

Ilona Denisenko fikk 80 av stemmene og ble dermed 
gjenvalgt som president, og Eilif Dahl fikk 29 stemmer 
og ble dermed vice-president. 

Det ble foreslått et par alternative vedtektsendringer 
for å bringe vedtektene mer i overensstemmelse med 
belgisk lov. Dette ble overlatt til en komité oppnevnt 
av det nye styre. 

 

Neste IMHA-symposium skulle holdes i Syd-Afrika, 
men på grunn av sykdom og noen politiske problemer 
ble alternativ 2 valgt: Hamburg. Der hadde man nylig 
avholdt en kongress med godt 1000 tyske leger, så 
dette skal gå greit. 

mailto:SIDS@seafarerstrust.org
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Fredag, den 24. mars ble det en to timers katamaran-
tur til "Sjømannsskolen" (Maritime Academy of Asia 
and the Pacific) i Bataan. (Her har Fjord1,  Nordled m. 
fl. noe å lære: Velkomstdans av besetningen).  

Maten ble laget på akterdekket. 

På skolen, som er drevet etter amerikansk 
militærstyle, fikk vi en hjertelig velkomst og den 
velkomsten president Dr.Ilona Denisenko fikk, kunne - 
uten overdrivelse -  ikke vært gjort annerledes om 
president Putin hadde vært gjesten. 

 

 
Ralf Stahlke 

ralf.stahlke@gmail.com  
 

 

 

  

Til eftertanke   

I denne spalten trekker vi frem treffende sitater.  

 

Optimisme 
“We cannot absolutely prove that those are in error 
who tell us that society has reached a turning point, 
that we have seen our best days.  But so said all before 
us, and with just as much apparent reason ...  On what 
principle is it that, when we see nothing but 
improvement behind us, we are to expect nothing but 
deterioration before us.”   

Thomas Babington Macaulay, 1830 

Edinburgh Review.  

Maritime gaver  
Foreningen har fått laget både kaffekrus, 
mansjettknapper, slipsnål og pin med foreningens 
logo. Fine til eget bruk og fine til presanger. Bestilles 
på vårt nettsted http://www.nfmm.no  

Formalia 
DoCumentum Navale er et nyhetsbrev for Norsk 
Forening for Maritim Medisin. Nyhetsbrevet sendes ut 
tre ganger i året til foreningens medlemmer og andre 
interessenter. DoCumentum Navale sendes kun ut 
elektronisk. Alle tidligere utgaver kan lastes ned på 
vårt nettsted. ISSN 1893-0484 

Norsk redaktør: Jan Sommerfelt-Pettersen. 
jan@sommerfelt-pettersen.no  

Danske redaktører: Jørgen Riis Jepsen 
jriis@cmss.sdu.dk, Olaf Chresten Jensen 
ocj@cmss.sdu.dk og Henrik L Hansen 
hlhansen@dadlnet.dk  

Styret 
• Kontreadmiral Dr. Jan Sommerfelt-Pettersen, 

Forsvarets Sanitet. President. 
jan@sommerfelt-pettersen.no 

• Kommandør Dr. Vilhelm Koefoed, Saniteten i 
Sjøforsvarets. Kasserer. v@koefoed.no  

• Professor Eilif Dahl. Norsk Senter for Maritim 
Medisin, Haukeland Universitetssykehus. 
Styremedlem. 

• Dr. Eigil Gulliksen. HMS Direktør, 
Forsvarsstaben. Styremedlem.  

• Overlege Hege Imsen, Norsk Senter for 
Maritim Medisin. Styremedlem.  

• Kommandørkaptein Dr. Eirik Veum 
Wilhelmsen, Saniteten i Sjøforsvarets og 
Norsk Senter for Maritim Medisin. 
Varamedlem. 

• Dr. Joachim Benske. Fastlege og 
sjømannslege, Fredrikstad. Varamedlem.  

Nettsted  
På nettstedet - www.nfmm.no - kan alle medlemmer 
oppdatere sine personalia og kontaktopplysninger. 
Vennligst husk å holde dine kontaktopplysninger 
oppdaterte.  

Presidenten sender ut elektroniske meddelelser til 
medlemmer og interesserte fra tid til annen. Vil du stå 
på listen er skjer påmelding på nettsiden. 

mailto:ralf.stahlke@gmail.com
http://www.nfmm.no/
http://nfmm.no/web/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=71&Itemid=60
mailto:jsp@isf.uib.no
mailto:jriis@cmss.sdu.dk
mailto:ocj@cmss.sdu.dk
mailto:hlhansen@dadlnet.dk
mailto:jan.sommerfelt.pettersen@isf.uib.no
mailto:jan.pettersen@isf.uib.no
mailto:jan.pettersen@isf.uib.no
mailto:jan.pettersen@isf.uib.no
mailto:vkoefoed@broadpark.no
http://www.nfmm.no/
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Presidentens 
bakside  
I denne spalten vil presidenten dele sine 
baksidetanker med leserne.   

Fagdag  
Foreningen årlige faglige oppdatering for 
sjømannelger, medlemmer og andre interesserte vil gå 
av stabelen på Hotell Opera den 20 oktober 2017. 
Programmet starter kl. 1000 og avsluttes kl. 1800. for 
de medlemmer somønsker det er det mulig å delta på 
en festmiddag med styret på kvelden fra kl. 2000 og 
utover.   

Program og påmelding gjøres kjent på vår nettside og 
ved direkte epost. Det er spennende program som er 
satt sammen. Programmet er søkt godkjent av 
Legeforeningen som meritterende til leger 
etterutdannelse og søkt godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet som oppdatering av 
sjømannslegegodkjenning.  

Det viktigste er dog at du på fagdagen treffer gode 
kolleger.  

Ekstraordinær 
Generalforsamling  
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i 
foreningen den 21 september kl. 1900 i Hans 
Holmboesgate 21b, 5007 Bergen. Det er en sak på 
agendaen og det er vårt forhold til tidsskriftet 
International Maritime Health.  

På generalforsamlingen i 2014 ble kontingenten øket 
til kr 500. Medlemskapet ble utvidet til å inneholde et 
abonnement på tidsskriftet International Maritime 
Health og et støttemedlemskap i International 
Maritime Health Association (IMHA).   

Det har vist seg at støttemedlemskapet i IMHA har 
vært vanskelig og byråkratisk å administrere samt at 
kollektive medlemskapet ikke har gitt særlig nytteverdi 
til foreningens medlemmer utover abonnement å det 
eneste internasjonale fagfellevurderte tidsskrift i 
maritim medisin, nemlig International Maritime 
Health. Siden tidsskriftet i realiteten er det som utgjør 
endringen i 2014 anbefaler styret enstemmig for 
generalforsamlingen at det kollektive medlemskapet 
utgår og at foreningen viderefører et direkte 
samarbeide med International Maritime Health. De 

medlemmer som ønsker å ha et medlemskap i IMHA 
kan opprettholde dette som de måtte ønske.  

 

Verving 
Det er mange sjømannsleger og andre gode kolleger 
som ikke er medlemmer i foreningen. Jeg oppfordrer 
våre medlemmer til å rekruttere ett nytt medlem hver, 
vi trenger å spre budskapet.  Spesielt viktig er det å få 
med seg andre fagkategorier enn leger for å utvide vår 
forening i bredde og høyde. 

Skrivekløe 
DoCumentum Navale er med dette nummer inne i sitt 
58 nummer og sin 22 årgang.  

Det er ikke kø av innlegg og du - akkurat du -  
oppfordres til å skrive, dele erfaringer, fortelle om 
seminarer og kurs du har deltatt på og lært noe fra, 
anmelde artikler og bøker og gjøre DN til ditt og vårt 
tidsskrift. Grip pennen i dag! 

   

President 
Jan Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  
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