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Fullstendig dokumentasjon 
• Epikriser 

• Journalutskrifter 

Vurder tilstanden  

 Opp mot regelverket inkludert veiledende materialet 

 (Manual of Civil Aviation Medicine, Acceptable Means 
 of Compliance) 

 Komplett utredet? Henvis til spesialist 

Ved tvil/kompleks sak: Diskuter den med Medical Assessor 
MA (kl.2), henvis for saksbehandling (kl. 1) 

Begrunn din beslutning, vis til punkt i regelverket! 
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Beslutningsprosess  
Aero-medical assessment 



• 20 år gammel mann, p.t. i militæret 

• Tidl. Sykdommer: Pollenallergi, ingen synkope, 
nærsynkope eller palpitasjoner 

• Medisiner: Ingen 

• Ikke-røyker, alkohol 0-1 SE/uken 

• Familie: Ingen hjertesykdom, ingen opphopning av 
plutselig prematur død 

• Klinisk undersøkelse: Upåfallende, normal hold 

• Lab: Normal 
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Søker til kl. 1 med preeksitasjon 
 



Søker til kl. 1 med preeksitasjon 
EKG 
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• Sinusrytme 

•

  
bølge I, aVL, praecordial 

• PQ-tid 104 ms (normal 
0,12-<0,21 s) 

• Inkomplett høyre 
grenblokk konfigurasjon 

 



JAR–FCL 3.145 Hjerte og kretsløp - 
Rytme-/ledningsforstyrrelser 
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(i) Søkere med ventrikulær 
preeksitasjon skal ikke 

godkjennes. Godkjennelse 
kan vurderes av 

Flymedisinsk seksjon i 
henhold til punkt 7 vedlegg 
1 til kapittel B 

 

(4) Ventrikulær preeksitasjon 

(i) Søkere av legeattest klasse 
1 med pre-eksitasjon 

uten symptomer kan 
godkjennes av Flymedisinsk 

seksjon når elektrofysiologisk 
undersøkelse som 

omfatter adekvat 
legemiddelindusert autonom 

stimulasjon, ikke avdekker 
reentrytakykardi og at 

forekomst av multiple re-entry 
bunter er avkreftet. 



Søker til kl. 1 med preeksitasjon 
Elektrofysiologisk undersøkelse 
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• Påvist venstresidig 
posteroseptal bane 

• Vellykket kateterablasjon 

• Ukomplisert 



JAR-FCL 3,vedlegg 1 til kapittel B, punkt 7 
(6) Ablasjon 

NFF- Etterutdannigskurs i flymedisin 07.09.2012 8 

Kardiologvurdering tidligst 
etter 2 måneder:  

• Arbeids-EKG 

• 24 h rytmeregistrering 
(Holter) 

• Ekkokardiogram 

• Marevan seponert? 

              



Ablasjonsbehandling- 
Normal kardiologvurdering  
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• Legeattest utstedes  

• Multicrewbegrensning 
«OML» dersom ingen 
fornyet elektrofysiologisk 
undersøkelse 

• «OML» kan fjernes etter 
12 måneder 

                     Good to fly! 

 



Søker til kl. 1 med synkopetendens 
JAR-FCL 3.270(h) 
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• Kvinne, 22 år gammel 

• Tidligere sykdommer: 2 
synkoper i forbindelse 
med blodprøvetaking, 
ellers frisk 

• Familie: Frisk 

• Funn: Slank, god AT, BT 
101/67mmHg 

• Ved øyeundersøkelse 
FMI/trykkmåling: Synkope 



Diagnostikk ved gjentatte episoder med 
synkope 

Punkt 13 (d) i vedlegg 1 til kapittel B og C 
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• Arbeids-EKG 

• Ekkokardiografi 

• 24 h rytmeregistrering 
(Holter) 

• TILT-test 

• Nevrologisk vurdering 
(vanligvis) 

 

Ved normale funn: 

• Legeattest kl. 1 «OML» / 
kl.2 «OSL» etter minst 6 
måneders symptomfrihet 

• «OML»/»OSL» vurderes 
fjernet etter 5 års 
symptomfrihet, mulig 
tidligere 



Henvist medisinsk poliklinikk for 
utredning 
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TILT-test: 

• Utløste synkope 

• Asystoli på ca 10 sec. 

• Konklusjon: 

• Kretsløpets 
reguleringsmekanismer 
unormal 

                   Avslag på søknad! 

 

 



Mann, 47 år, søker fornyelse legeattest kl. 1 hos AME 

Tidligere: Tonsillektomert, psoriasisplager ellers frisk. 

Aktuelt: Litt dårligere form i det siste, nattesvette for noen måneder 
siden. 

Status: Vanlig hold, god almenntilstand, ingen lymfomer 

Lab: SR 5, ACE lett forhøyet 

Rtg. thorax: Forstørrede hilusglandler 

EKG: AV blokk grad I, LBBB (trifasciculært blokk) 

Holter: Sinusbradykardi med 4 sec. pauser om natten, ingen symptomer 

Ekkokardiografi: Normal 

      Mistanke om sykdom i ledningssystemet 
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Trafikkflyger med sarkoidose i lunger og hjerte  
JAR–FCL 3.160(d) 



• Koronarangiografi: Negativ 

• EKG: AV-blokk grad 3 og bred erstatningsrytme, LBBB 
konfigurert 

• Telemetri: Sinusbradykardi med AV-blokk grad 3, 
stabil erstatningsrytme. Perioder med sinusarrest, 
nodal erstatning og retrograde P. Ingen 
pauser/arytmier. 

• MR cor: Forenlig med sarkoidose 

• CT-thorax: Mediastinal og hilopulmonal 
lymfadenopati. Bilaterale lungenoduli typisk for 
sarkoidose 
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Innleggelse Oslo universitetssykehus til 
utredning 



Pacemaker fremfor ICD, defibrillator 

  Tidlig diagnostisert  

  God pumpefunksjon 

  Ingen maligne arytmier 

  Senere arytmier leses av pacemakerminne 

Kortison 

Lungelege 

Kontroll pumpefunksjon om 6 måneder. Fare for progresjon 
av myokardaffeksjon! 
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Behandling, prognose 



Flymedisinsk vurdering/assessment 
Punkt (3) i vedlegg 2 til kapittel B 

 (JAR-FCL3) 

JAR: 

(3) Søkere med aktiv sarkoidose 
er uskikket. 

Flymedisinsk seksjon kan vurdere 
godkjenning hvis sykdommen er: 

(a) utredet med hensyn til mulig 
systemisk utbredelse; og 

(b) begrenset til hilus 
lymfadenopati og søkeren ikke 

er under medisinsk behandling. 

              Oppfyller ikke helsekrav! 
(Ingen kardial histologi) 

FAA: 

«…if true cardiac sarcoid, 
would not recommend flying 
this individual. Ventricular 
arrhytmias (and sudden 
incapacitation) are common 
and unpredictable» 
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Forespørsel fra 20 åring med myopi, ønsker å ta 
trafikkflygerutdanning i USA, senere konvertering til EU: 

Myopi: O.S. -8,75 d; O.D. – 5,75 

JAR–FCL 3.220 Synskrav 

(1) Refraksjonsfeil 

(i) Ved førstegangs undersøkelse skal 

refraksjonsfeilen ligge innen området +5 til -6 

dioptrier 
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Søker til kl. 1 
 høygradig myopi 

 



(h) Øyeoperasjon. 

(1) Refraktiv kirurgi medfører uskikkethet. 

Godkjenning dersom (punkt 8 vedlegg 13 til kapittel B): 

(a) preoperativ refraksjon mindre enn +5 

eller -6 d kl. 1, -8 d kl.2                     ikke oppfylt! 

(b) tilfredsstillende stabilitet av refraksjonen  

(c) Ingen postoperative komplikasjoner 

(d) ”glare” sensitivitet normal 

(e) mesoptisk kontrastsensitivitet normal 
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Søker til kl. 1, høygradig myopi. 
Laseroperasjon? 

 



Søker til kl. 1, høygradig myopi. 
Intraokulær kontaktlinse? 
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Ikke godkjent på grunn av 
mulige komplikasjoner 

• Glaukom 

• Kataraktutvikling 

 

 

 

Mulig løsning: 

Vent på EASAs regelverk 
som åpner for en individuell 
vurdering ved myopi > -6 d!  

AMC1 MED.B.070 Visual 
system  

(d) Refractive error  
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Spørsmål? 


