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Innhold:
Hva skjer hos Luftfartstilsynet og delegering av utstedelse av legeattest.
Det skjer en del for tiden! Det skal ansettes ny sjeflege og vi har fått brev om en hurtigoverføring av myndigheten til å fylle ut legeattesten.
Foreningen har hatt en del kontakt med Luftfartstilsynet om både de mer omfattende
forendringene, og om den konkrete saken. Det er veldig fint om dere kan lese gjennom
informasjonen og kommer med kommentarer tilbake til meg. Jeg skal formidle dette til
styret med en gang og vi kan ta noen diskusjoner. Deretter vil jeg komme tilbake til dere
alle med det som skjer, evt ved at dere får videreformidlet pågående korrespondanse.
Det har ikke vært lett for noen av oss å vite hva som skjer og hvordan vi forholder oss. Vi
kan ikke lenger ringe sjeflegen, men dere har nok fått den info dere trenger ved å snakke
med de ansatte ved seksjonen.
For tiden er det Inge og jeg som tar oss av de enkle kjennelsene slik at pilotene får en
legeattest. Rolf jobber av og til med de mer kompliserte sakene og de formelle vedtakene.
Dette er tunge saker og tar mye lenger tid.
19. april:
Siste nytt, innkommet etter at Flyvebladet var ferdig:
Det jobbes hardt for å få til en endring, slik at delegering av myndighet til å skrive ut
legeattest/madisinsk sertifikat først gjøres etter at dere har gjenomført et kurs. Vi vil vite
om Luftfartstilsynet går for denne løsningen i løpet av neste uke!

Foreningen har sendt et nytt brev til Luftfartstilsynet den 6. februar og brevet gjengis her:
Luftfartseksjonen
Samferdselsdepartementet,
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

6. februar 2012

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vdr flytting av Flymedisinsk seksjon, Luftfartstilsynet.
Vi viser til det vedlagte brevet foreningen sendte 26. mai 2011. Vi har ikke mottatt svar og
etterlyser det herved.
Norsk Flymedisinsk Forening ser nå at det verste som kunne skje, skjer! Den nåværende sjeflege
sa opp sin stilling 15. desember og slutter 15. mars – eller i praksis ca 1. mars pga avvikling av
ferier, osv. Stillingen er ennå ikke utlyst. Det betyr at fra 1. mars har Luftfartstilsynet ikke lenger en
lege ansatt til å fylle de oppgaver som myndighetene er forpliktet til i henhold til «Forskrift om
gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om medisinske krav for tjenestegjørende på
luftfartøy, BSL JAR-FCL 3 (Flight Crew Licencing) endring 5»
I tillegg sa Luftfartstilsynet opp leieavtalen om kontorplass på Blindern. Dette ble gjort sist vår og
fortsatt har Flymedisinsk seksjon ingen sted å flytte til. Leieavtalen utløper 1. april!
I tillegg skal ny sjeflege for Luftfartstilsynet antagelig plasseres i Bodø mens kontoret og arkivet
blir i Oslo!
Norsk Flymedisinsk Forening forstår ikke hvordan den viktige oppgaven som sjeflegen har etter
forskriften BSL JAR-FCL 3 kan bli behandlet på denne måten. Etter 1. mars blir saksgangen helt
uforutsigbar og Luftfartstilsynets mulighet til å utøve den nødvendige myndighet i henhold til
kravene i bl.a. §§ 5-10 blir vanskelig – om ikke umulig.
Hvilken plan har Luftfartstilsynet og departementet for å sikre at Forskriften blir fulgt og forsvarlig
saksbehandling sikret frem til ny sjeflege er ansatt og i full funksjon?
Med vennlig hilsen
Lars Tjensvoll
Leder
Norsk Flymedisinsk Forening
Som med det forrige brevet, har vi heller ikke fått noe svar på dette brevet.

Det neste som skjedde fra Luftfartstilsynet, var at vi fikk brevet om delegasjon av myndighet til
utstedelse av legeattester. Dette kom uventet og uten informasjon om hvordan dette skulle
gjennomføres forsvarlig.
Først vil jeg gjengi brevet en gang til for dere som evt ikke har det for hånden. Dere må lese det i
vedlegget til Flygebladet, fordi jeg fikk problem med kopiering av tegnsettingene – dvs æ,ø og å.
Styret diskuterte hva vi skulle gjøre og jeg ringte for å snakke med de kontaktpersonene som stod
oppført. Deretter skrev jeg følgende e-post:
2. april 2012:
Hei!
Viser til samtale på fredag om delegasjon av myndighet til utstedelse av legeattester. Norsk
Flymedisinsk Forenings styre har diskutert brevet og vi har også fått en del henvendelser fra
medlemmene. Vi er bekymret for hvordan dette skal gå og mener at delegeringen ikke kan
gjennomføres forsvarlig uten grundig opplæring.
Pr i dag har flylegene kompetanse til å utføre den flymedisinske legesjekken og vurdering av
medisinsk skikkethet. Ingen av oss har noen gang fylt ut den medisinske legeattesten. Hittil er det
Flymedisinsk seksjon som har tatt seg av denne forvaltningsmessige delen. Derfor mener vi at
delegeringen av myndighet må utsettes av flere grunner:
1. Flylegen har ingen kompetanse i å fylle ut Legeattesten som pilotene skal bringe med seg
på jobb, sammen med sine andre sertifikater. Denne utfyllingen er komplisert med hensyn
til begrensninger, tidsaspekter for de ulike undersøkelser, men sist og ikke minst: krav og
tidsperspektiv for gyldighet av attesten.
2. Juridiske konsekvenser av feil ved utfyllingen. Hvem har det juridiske ansvar hvis attesten
er fylt ut feil pga manglende opplæring og kompetanse. Pilotens juridiske stilling hvis
attesten egentlig er ugyldig pga feil?
3. Til syvende og sist handler dette om flysikkerheten og tryggheten for luftfarten. Norsk
Flymedisinsk Forening mener at dette ikke er fullgodt sikret ved for rask gjennomføring av
denne delegeringen.Vi vil understreke at flylegene ikke er imot å overta denne oppgaven.
Vi har lenge visst skulle komme, men har blitt fortalt at det ikke ville skje før innføringen av
EMPIC som skal være et system som vil sikre at Legeattesten blir fylt ut helt korrekt. Derfor
foreslår vi et møte etter påske for å diskutere saken og at møtet kan skje i Flymedisinsk
Seksjons lokaler på Blindern. Vi foreslår også at innføringen utsettes inntil videre og helst til
for eksempel 15. september da Foreningen har hatt årsmøte der det vil være mulighet for å
arrangere kurs rett i forkant – for eksempel torsdag 6. september.
Det er også noen flere punkter vdr brevet vi ønsker å ta opp, men det kan vi gjøre når vi møtes?
Med vennlig hilsen
Lars Tjensvoll
Norsk Flymedisinsk Forening.
Foreningen har fått svar fra Luftfartstilsynet. Det er en invitasjon:

Styret ber nå om deres kommentarer og innspill.
Vi synes det er merkelig og skulle ha et møte etter at delegeringen er satt i kraft. Vi mener også at
Tilsynet burde ta opp de 2 andre brevene vi har sendt, da de er viktigere for foreningen.
Det virker også meningsløst å ha møte med en Luftfartsdirektør på oppsigelse. Hans åremål går ut
den 14. mai. Fra 1. mai er juridisk direktør Ole Martin Erikstad konstituert og ny Luftfartsdirektør,
Stein Erik Nodeland, tiltrer 1. august.
Vi håper på rask tilbakemelding til
lars@flylegen.no
Ps: det kan nå se ut til at hele saken vdr delegering endrer seg! Se den korte kommentaren på
side 1. Så fort det skjer noe, blir det sendt ut egne meldinger til dere, via e-post.

