Periodisitet for medisinske undersøkelser for ulike legeattester gjeldende fra 8.4.2013, versjon 06.03.2019
Bestemmelser

Undersøkelse
foretas av

EKG

Audiogram

Laboratoriet

Følgende us.
glemmes lett

1. gang
hvert 5. år
hvert 2. år
hvert år
ved samtlige us.

1.gang
hvert 5. år
hvert 5. år
hvert 2. år
hvert 2. år

Hgb + urin ved
alle us.

Kardiologvurdering ved 1.
us. etter 65 år,
deretter hvert 4. år

Alder
Trafikkflyger1)
Legeattest kl 1

Privatflyger2)
Legeattest kl 2

LAPL

Mikrofly
Seilfly
Ballong
Kabinbesetnings
medlem
Legeerklæring
Flygeleder1)
Legeattest kl 3

AFIS/HFIS

1
2
3
*
**

EASA Aircrew
Regulation,
Annex IV.
PART-MED

Flylege kl 1

EASA Aircrew
Regulation,
Annex IV.
PART-MED

Flylege kl 1/2

EASA Aircrew
Regulation,
Annex IV,
PART-MED
BSL C 1-2
BSL C 1-3

Flylege kl
1/2/LAPL

EASA Aircrew
Regulation,
Annex IV
PART-MED
Forskrift om
utdanning og
sertifisering av
flygeledere 17.
juni. 2016 nr.
710 § 1, jf
forordning (EU)
2015/340, Part
ATCO-MED

Flylege kl 1/2

BSL G 2-5

Flylege kl 1/2

<30 år
30-39 år
40-50 år
>50 år

1. gang
<40 år
40-50 år
>50 år

1. us etter 40 år
hvert 2. år
Kun på klinisk
indikasjon

Lipider ved
initial, samt
første us. etter
40 år, deretter
ved indikasjon
Kun ved
Hgb 1. gang,
instrumentbevis Urin ved alle us.
hvert 5. år
hvert 2. år
hvert 2. år
Kun på klinisk Urin 1. gang +
indikasjon
alle us. ˃50 år

Lege

Flylege kl 3

>40 år
>50 år

˂30 år
30-40 år
>40 år

<40 år
40-50 år
>50 år

1. us etter 40 år
hvert 5. år
(hvert 2. år om
risikofaktorer)
1.gang
hvert 4. år
hvert 2. år
hvert 2. år

1.gang
Hvert 4. år
Hvert 3. år

1. gang
Deretter kun på
klinisk
indikasjon
1. gang
hvert 4. år
hvert 2. år

hvert 5. år
hvert 4. år
hvert 3. år

Legeattestens/erklæringens
gyldighetsperiode
12 mndr
6 mndr dersom
˃40 år og single pilot
>60 år

Legeattest-/erklæring
sendes
Luftfartstilsynet

Fargesans 1. gang <40 år
40–50 år
>50 år

60 mndr*
24 mndr**
12 mndr

Luftfartstilsynet

Fargesans 1. gang ≤40 år
>40 år
ved night rating

60 mnd*
24 mnd

Luftfartstilsynet

Hbg, urin ved
alle us.

Fargesans 1. gang <40 år
40–50 år
>50 år

60 mndr
24 mndr
12 mndr

Urin ved alle us.

Fargesans 1. gang 60 mndr standard, kortere
Øye+ØNH us.
tid hvis indikasjon
hver gang

Søkeren skal bringe
med grå konvolutt
som legen skal gi
påtegning 3)
Luftfartstilsynet

Urin ved alle us.

Kardiologvurdering ved 1.
us. etter 65 år,
deretter hvert 4. år

Hbg etter
flylegens
vurdering
Lipider ved
initial, samt
første us. etter
40 år, deretter
ved indikasjon
Hgb + urin ved
alle us.

≤40år
˃40år

Fargesans 1. gang <40 år
40-50 år
>50 år

24 mndr
12 mndr

Luftfartstilsynet

60 mndr
24 mndr
12 mndr

Luftfartstilsynet

Undersøkelse 1. gang og gjenutstedelse etter ˃5års avbrutt gyldighet ved flymedisinsk senter (AeMC) – ref. MED.A.045 / Forordning 805/2011
Privatflygere skal undersøkes av øyelege på indikasjon ved unormale eller tvilsomme funn ved 1. gangsundersøkelse
Konvolutten skal søkeren selv sende til Norges Luftsportforbund, seilflyseksjonen
Legeattest utstedt før fylte 40 år, skal ikke være gyldig utover 42 års-dagen, ref. MED.A.045 (a)(3)(i)/MED.A.045 (a)(4)(i)
Legeattest utstedt før fylte 50 år, skal ikke være gyldig utover 51 års-dagen, ref. MED.A.045 (a)(3)(ii)

