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Til piloter og flyveledere: Afgørelse vedrørende gyldighed af dit helbredscertifikat

Du skal hurtigst muligt få lavet en ny helbredsundersøgelse og få udstedt et nyt gyldigt Medical. Det gælder, hvis du har fået lavet en helbredsundersøgelse og på den baggrund fået udstedt et Medical hos:

•
•

Doctors.dk – Petersdalvej 1A – 2770 Kastrup
Doctors.dk – Tuborg Parkvej 2, 3 - 2900 Hellerup

Undersøgelsen skal være udført senest den 7. juni 2019. Herefter
bortfalder gyldigheden at dit klasse 1-, klasse 2- eller klasse 3-helbredsbevis udstedt af Doctors.dk uden videre.
Hvis du er indehaver af et LAPL-helbredsbevis eller en helbredsattest
for kabineansatte, skal du ikke foretage dig noget i anledning af dette
brev, da dit helbredsbevis fortsat vil være gyldigt i den gyldighedsperiode, der fremgår i dit helbredsbevis.
Vi forventer, at der bliver travlt hos flyvelægerne. Undersøgelsen kan
foretages i Danmark eller hos en flyvelæge i et andet EU-land. Er der
tale om en førstegangsudstedelse, kan det kun ske på en flyvemedicinsk klinik. I øjeblikket er der kun én flyvemedicinsk klinik i Danmark. Den er placeret i Jylland.
Kontaktdata på alle danske flyvelæger ligger på vores hjemmeside:
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Uddannelse-og-helbred/Helbred/Flyvelaeger/Flyvelaeger.aspx

Baggrund for vores afgørelse
Fredag den 5. april tilbagekaldte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(TBST) godkendelsen af den flyvemedicinske klinik Doctors.dk. Det
betyder, at klinikken ikke længere må udstede flyvemedicinske helbredsbeviser. Et gyldigt helbredsbevis – et ”Medical” – er nødvendigt,
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for at piloter og flyveledere kan arbejde. Medicals må kun blive udstedt af flyvelæger, der har gennemgået en særlig uddannelse inden
for flyvemedicin1. Dette har ikke været tilfældet på Doctors.dk. TBST
har i mange tilfælde konstateret, at helbredsgodkendelser på klinikken
er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.
Styrelsen er i gang med at gennemgå alle helbredsattester – Medicals
– der er udstedt fra Doctors.dk i de seneste 12 måneder. Dette for at
sikre, at der ikke er sket væsentlige lægefaglige fejl. Hvis dette er tilfældet, vil styrelsen inddrage helbredsgodkendelsen, indtil ansøgeren
har fået et nyt helbredsbevis. Hvis vi i den anledning vurderer, at der
er sket væsentlige fejl i din sag, vil vi umiddelbart kontakte dig, og dit
medical vil blive inddraget.
Bemærk: Hvis dit nuværende helbredsbevis er udstedt af Doctors.dk,
skal du opbevare dette brev sammen med dit helbredsbevis, indtil du
har fået fornyet helbredsbeviset. Bemærk dog, at dit nuværende helbredsbevis mister sin gyldighed den 7. juni.
Hvis ikke du har fået fornyet dit helbredsbevis inden den 7. juni, skal
du umiddelbart derefter indsende dit helbredsbevis til Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen.
På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du læse pressemeddelelsen samt en Q&A om sagen.
Hvis du har et nyt medical, der ikke er udstedt af Doctors.dk, skal du
ikke foretage dig noget i anledning af dette brev.

Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke påklages til transport- bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 31 i bekendtgørelse nr.
1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens forskrifter.

Med venlig hilsen

1

Kravet om certificering af flyvelæger følger af bilag IV, MED.D.001(1) i Kommissionens

forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav
og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EØS-relevant tekst) EØS-relevant tekst – med senere ændringer. Hjemlen til at tilbagekalde helbredsbeviset følger af
samme forordning, bilag IV, MED.A.046.
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