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Vedtak om forlenget gyldighetstid for legeattest for AFIS/HFIS 

1. Bakgrunn 
 
Innehavere av legeattest for AFIS/HFIS som skal forlenge sin legeattest for å kunne utføre 
AFIS/HFIS-tjeneste, kan oppleve utfordringer med å få gjennomført flymedisinsk undersøkelse 
hos en flylege på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. De fleste flylegene arbeider også i 
helsetjenesten og det er behov for å sikre optimal kapasitet i helsetjenesten i Norge når antall 
smittede øker. Dette kan føre til at legeattester løper ut, noe som kan føre til problemer for 
lufttrafikktjenesten i Norge.  
 
2. Regelverk 
 
Forskrift 18. juni 2002 nr. 701 om medisinske krav for AFIS/HFIS fullmektig/operatør (BSL G 2-
5) punkt 3.6.2 fastsetter gyldighetstid for legeattest for AFIS/HFIS. Forskriften punkt 8.2 gir 
hjemmel for at Luftfartstilsynet kan forlenge gyldighetsperioden for legeattester dersom det 
foreligger særlige grunner og sikkerhetsnivået ikke påvirkes negativt. 
 
3. Luftfartstilsynets vurdering 
 
Det følger av BSL G 2-5 punkt 8.2 at Luftfartstilsynet kan forlenge gyldighetsperioden for 
legeattester for AFIS/HFIS dersom det foreligger særlige grunner og sikkerhetsnivået ikke 
påvirkes negativt. 
 
Luftfartstilsynet mener det foreligger særlige grunner fordi situasjonen med korona kan føre til 
utfordringer med å få gjennomført flymedisinsk undersøkelser på grunn av at flyleger har mindre 
kapasitet og må bidra i helsetjenesten. Dette kan føre til at innehavere av legeattest for 
AFIS/HFIS ikke får forlenget legeattesten før denne løper ut. Det er også viktig at så mange 
som mulig av de som arbeider som AFIS/HFIS i lufttrafikktjenesten i Norge er operative, da det 
er en risiko for at deler av bemanningen ikke kan utføre tjeneste som følge av smitte og 
påfølgende isolasjon.  
 
Sannsynligheten for at det skal oppstå akutt inkapasitering grunnet en nyoppstått medisinsk 
tilstand i løpet av en periode på 6 måneder vurderes som lav. Etter BSL G 2-5 plikter også 
innehaver av autorisasjon som AFIS- eller HFIS-fullmektig/operatør å ikke utføre tjeneste når de 
er klar over at det har inntrådt en endring ved helsen som innebærer at de ikke er skikket til å 
gjøre tjeneste med nødvendig sikkerhet. 
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Luftfartstilsynet har på bakgrunn av dette funnet grunnlag for å dispensere fra BSL G 2-5 og 
forlenge gyldigheten av legeattester for AFIS/HFIS. 
 
4. Vedtak 
 
Legeattester for AFIS/HFIS utstedt med hjemmel i BSL G 2-5 får en forlenget varighet i 6 
måneder regnet fra utløpet av legeattestens gyldighetsperiode, jf. BSL G 2-5 punkt 8.2 og punkt 
3.1. Det er en forutsetning at legeattestens gyldighet løper ut i perioden 13. mars 2020 - 31. juli 
2020.   
 
 
5. Klageadgang 
 
Dette vedtaket kan påklages av parter (de som vedtaket direkte retter seg mot) eller de som har 
rettslig klageinteresse. En klage må sendes til Luftfartstilsynet innen 3 uker fra vedtaket er 
publisert. Klageinstans er Samferdselsdepartementet. Mer informasjon om klageadgangen 
finner her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/saksbehandling/ Du kan også ta kontakt med 
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Olsen Erik Hammer 
avdelingsdirektør Seksjonssjef  
Fagavdelingen  
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