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Agenda 
 
 
Erfaringer gjennom 2013 
Tilsyn av flyleger 
Saksgang – Søknad, Enkeltvedtak 
Flylegens rolle 
LAPL 



Luftfartstilsynets årsrapport 2013 

«Sikkerhetstilstanden i 
norsk luftfart på det 
flymedisinske området er 
ikke tilfredsstillende.» 
 



Status 

•  78 flyleger 
•  1 flymedisinsk senter 

•  Status på AMS 
–  Ingen konsulenter 
–  Restanser 
–  Saksbehandlingstid 
–  Hjemmeside 

•  Sivil legenemnd for flygere og 
flygeledere 



Tilsyn av flyleger 

•  EASA standardisation – alle bør inspiseres 
•  Hva blir fokusert på under inspeksjon 
•  Kontinuerlig tilsyn av innsendte data  

•  Tilbakemeldinger fra publikum 
 
•  Krav om at flyleger har prosedyrer for gjennomføring av flymed 

sertifisering. 



•  Alvorlige avvik (level 1 findings) som kan medføre signifikant 
reduksjon i flysikkerhet vil medføre strakstiltak i form av 
suspensjon eller tilbakekall av AME-sertifikat. 

•  Medium avvik (level 2 findings) som kan medføre en viss 
reduksjon i flysikkerhet vil medføre pålegg om tiltak for 
korreksjon innen en definert frist.  

•  Små avvik (level 3 findings) har kun minimal betydning for 
flysikkerhet, men vil likevel medføre negative konsekvenser 
som unødvendig ressursbruk hos myndighetene, redusert 
kvalitet på flymedisinsk saksbehandling eller svekket tillit til 
kontroll av flysikkerhet hos befolkningen 



ARA.MED.250 Begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av et 
flylegesertifikat  
	  
Vedkommende myndighet skal begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle 
et AME-sertifikat når:  
 
1) flylegen ikke lenger oppfyller gjeldende krav,  
2) kriteriene for sertifisering eller fortsatt sertifisering ikke er oppfylt,  
3) det er mangler ved oppbevaringen av flymedisinsk dokumentasjon, eller det 
er gitt feilaktige data eller opplysninger,  
4) medisinske opplysninger, attester eller dokumentasjon er forfalsket,  
5) opplysninger er holdt skjult i forbindelse med en søknad om eller en innehaver 
av en legeattest, eller det er avgitt uriktige eller svikefulle erklæringer eller 
uttalelser til vedkommende myndighet,  
6) avvik påvist i forbindelse med revisjon av flylegens praksis ikke er rettet opp,   
7) den sertifiserte flylegen ber om det.  



Flylegerolle 

•  Sakkyndig – egen forelesning 
•  Kontrollant / Lojalitet – ikke pasientens advokat 
•  Fastlege og flylege ? 
•  Press fra ulike miljøer og personer 

•  Hvem fyller ut egenerklæringen? 



Forvaltning og saksbehandling 

•  Søkere eller innehavere kontakter bare LT i tilfeller de ønsker 
en klageadgang 

•  Flylege kontakter LT i vanskelige tilfeller 

•  Letter of denial – skrives ut i tilfeller person blir unfit 

•  Saksbehandlingstid 



Regelverk 
•  Krav om god kjennskap til 

regelverket 

•  Forordning 805/2011 – 
Flygeledere 
1. mars 2014 nye prosedyrer 

•  LAPL 
–  Medisinske vurderinger 

•  Secondary review 





Flymedisinsk rådgivning 
•  GI INFORMASJON TIL ALLE 

PILOTER OM AT DET ER 
KRAV OM Å SØKE 
FLYMEDISINSK RÅDGIVNING 



Risikovurdering 
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Kommunikasjon med Luftfartstilsynet 
•  Telefon, epost og EMPIC 
•  Prioritering 
•  Ikke personopplysninger på epost 
•  Bruk fellemail !! 

flymedisin@caa.no  for flyleger 
 

postmottak@caa.no  for publikum 

 



Huskeliste 



EMPIC 
 
Vise til utsendte rutiner 
Fortsett å melde i fra om feil – Mulighet for utvikling ? 
Reject reason – dårlig terminologi 
 
Sjekk Worklist !! 
 



Ikke tillatt å skrive ut 
handskrevne 
legeattester 



•  Usikkerhet ved flymed sertifisering – mye bedre å kontakte 
AMS før legeattest utstedes 

•  Husk at grenspesialister som hovedregel ikke tar hensyn til 
flymed regelverk når de uttaler seg om en pilot eller flygeleder 
kan returnere til arbeid 



Begrensninger 

•  TML !!! 

•  OML for gravide 



AMC1 MED.A.025 Obligations of AeMC, AME, GMP and OHMP  
•  (a) The report required in MED.A.025 (b)(4) should detail the 

results of the examination and the evaluation of the findings with 
regard to medical fitness. 

Flylegen har ansvar for å dokumentere grunnlaget for 
beslutningene. Arbeides med prosedyrer for henvisninger 



3 ukers regel 
 
•  Expert opinion 
•  Interim assessment 



•  Sjekke om vedkommende ligger i Empic fra før.  Må 
søke på  fødselsdato slik at vedkommende ikke blir lagt 
inn på nytt med «annet» navn.  

•  Mellomnavn ! 
•  Ved utenlandsk sertifikat må utenlandsk sert. nr. legges 

inn.  Kopier sendes utstedelsesland 
•  Når vedlegg skal skannes inn er det viktig at legene er 

mer nøye med hvor de legger vedleggene.  Har 
registrert at f.eks. EKG har blitt lagt på ØNH. 



•  Skal ikke stå kommentarer i «Begrensningsfeltet» 
•  Ved utskrift av attest og blinkende utløpsdato ? så sjekk 

hvorfor.  Går f.eks EKG’et og/eller audiogrammet ut midt i 
perioden regner Empic ut som singel Pilot.  Ved klasse 2 kan 
piloten få forkortet periode pga utgått audiogram og/EKG. 

•  Feil på antall flytimer. 
•  Redningsmann og flyteknikere skal ikke legges inn i Empic. 
•  AFIS ikke legges inn som flygeleder/klasse 3 (national) 



Nyheter fra EASA 
 •    
•  Antikoagulantia 
•   Part-MED endringer 
•   Diabetes workgroup 


