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INFORMASJON OM MIDLERTIDIG PROSEDYRE OG FREMGANGSMÅTER I FM. SPESIELLE 
TILTAK KNYTTET TIL COVID-19 FOR AFIS/HFIS 

 Prosedyren er midlertidig og gjelder i fm unntakstilstand pga. Covid-19 utbrudd  
 Opprettholdelse av gyldig autorisasjon 
 Forflytning av personell mellom enheter 

 
Opprettholdelse av gyldig autorisasjon 

Hva kan skje Forskriftsreferanser Alternativ fremgangsmåte for 
opprettholdelse av autorisasjon i 
fm Covid-19  
(*normaltilstand = dato som settes 
for opphør av denne prosedyren, 
og som bestemmes av LT) 

Kravet til 
vedlikeholdstrening: 
 
Dersom tjenesteyter ikke 
lenger kan gjennomføre 
planlagt vedlikeholdstrening 
for enkeltpersoner eller for 
flere ansatte på en enhet, i 
form av simulator, 
teoriundervisning, CBT, e-
læring, selvstudie, 
hospitering osv. slik 
beskrevet i ETP/EKP som en 
konsekvens av smitte og 
pandemitiltak  
 

BSL G 2-1 § 18 og vedlegg 3 
BSL C 3-3 § 7 pkt. 2 a) 

Vedlikeholdstrening kan utsettes 
og/eller fravikes. 
 
Tjenesteyter må føre oversikt over 
hvem som berøres og hvilken 
trening som bortfaller (pr. enhet) 
og beskrivelse av årsak.  
Rapport oversendes LT 1.6 og 1.12 
(etterskuddsvis)  
 
Autorisasjon forlenges til 6 mnd. 
etter normaltilstand* innføres. 
 

Kravet til minimum antall 
vakter: 
 
-Dersom enkeltpersoner ikke 
klarer å oppfylle kravet om 
minimum 20 vakter pr 3 
mnd. som en konsekvens av 
smitte og pandemitiltak. 
 
-Dersom enheter ikke klarer 
å opprettholde tjenesten 
som følge av kravet om 
minimum 20 vakter pr. 3 
mnd. for den enkelte som en 
konsekvens av smitte og 
pandemitiltak. 
 

BSL G 2-1 vedlegg 6 pkt. 4 (3) Kravet til minimum antall vakter 
opprettholdes. 
  
Tjenesteyter kan søke om 
dispensasjon fra kravet dersom de 
vurderer risiko med å kunne 
opprettholde tjenesten ved en LTT-
enhet. 
 
Søknad må beskrive situasjonen for 
enheten, hvilke ansatte de har og 
hvem som ikke oppfyller kravene, 
samt hvilke tiltak som iverksettes 
for å sikre ivaretakelse av 
nødvendig kompetanse til den 
enkelte. 
Evt. fravikelse av minimumskravet 
forutsetter at AFIS-fullmektig 
mener seg skikket for å gå på vakt 
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Krav til 
teoriprøver/praktiske 
prøver i fm årlig PFO 
 
-Dersom enkeltpersoner ikke 
klarer å oppfylle kravet om 
årlige teoriprøver og/eller 
praktiske prøver (PFO) som 
en konsekvens av smitte og 
pandemitiltak. 
 
-Dersom enheter ikke klarer 
å opprettholde tjenesten 
som en konsekvens av smitte 
og pandemitiltak 
 
 

BSL G 2-1 vedlegg 4 pkt. 2 
 

Kravet til årlige teoriprøver (vanlig 
PFO og MET PFO) kan utsettes 
og/eller fravikes. 
Kravet til årlige praktiske prøver 
(PFO) kan utsettes og/eller 
fravikes. 
 
Tjenesteyter må føre oversikt over 
hvilke AFIS-fullmektiger og LTT-
enheter som berøres, samt hvilke 
prøver som bortfaller og 
beskrivelse av årsak. 
Rapport oversendes LT 1.6 og 1.12 
(etterskuddsvis)  
 
Autorisasjon forlenges inntil 6 
mnd. etter normaltilstand* 
innføres. 
 

Krav til engelske 
språkferdigheter 
 
-Dersom enkeltpersoner ikke 
får utført språktesting 
tidsnok før utløpsdato som 
en konsekvens av smitte og 
pandemitiltak. 
 

BSL C 3-3 § 7 (2) b) Kan fravikes. Forlengelse av 
utløpsdato kan gis. 
 
Tjenesteyter må føre oversikt med 
hvilke AFIS-fullmektiger som må 
utsette språktesting og beskrivelse 
av årsak. 
Rapport oversendes LT 1.6 og 1.12 
 
Autorisasjon forlenges inntil 6 
mnd. etter normaltilstand* 
innføres. 
 

OJTI 
 
-Dersom enkeltpersoner ikke 
får gjennomført OJT 
oppfriskningskurs før 
utløpsdato som en 
konsekvens av smitte og 
pandemitiltak. 
 
(tilsvarende gjelder for 
assessor-kurs) 
 

BSL C 3-3 § 15 
BSL G vedlegg 3 pkt. 3 (4) 

Kan fravikes. Forlengelse av OJTI 
autorisasjon kan gis. 
 
Tjenesteyter må føre oversikt med 
hvilke AFIS-fullmektiger som ikke 
gjennomfører OJTI-refresh kurs før 
utløpsdato og beskrivelse av årsak. 
Rapport oversendes LT 1.6 og 1.12 
 
OJTI autorisasjon forlenges inntil 6 
mnd. etter normaltilstand* 
innføres. 
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Medisinsk sertifikat 
 
-Dersom enkeltpersoner ikke 
får fornyet sitt medisinske 
sertifikat før utløpsdato som 
en konsekvens av smitte og 
pandemitiltak 
 

BSL G 2-5 nr. 8 Flylege (AME) kontaktes, evt. 
Flymedisinsk senter (AeMC). 
 
Sjekk informasjon på  
www.luftfartstilsynet.no før  
Luftfartstilsynet eventuelt 
kontaktes (før utløpsdato).  

   
 
 
Overføring av personell mellom enheter 

Hva kan skje Forskriftsreferanser Alternativ fremgangsmåte for 
opprettholdelse av autorisasjon i 
fm Covid-19  
(*normaltilstand = dato som settes 
for opphør av denne prosedyren, 
som bestemmes av LT) 

Trening og treningsprogram 
 
-Dersom enheter står i fare for 
stengning som følge av smitte 
og pandemitiltak 
-Dersom vanlig 
treningsprogram ikke kan 
følges som en konsekvens av 
smitte og pandemitiltak 
 

BSL C 3-3 § 16 
BSL G 2-1 vedl. 4 pkt. 1 (2) 

Tjenesteyter kan søke LT om 
godkjent alternativt 
treningsprogram 
(fast track). 
Alternativ løsning med OJTI og 
assessors kan søkes godkjent hos 
LT. 
 
 

 
 
 


