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1. Introduksjon
Kjære NF medlem.
EASA's FTL er slik det ser ut nå kommet for å bli.
Som alle vet har den relativt romslige grenser for arbeidsbelastning. Den har færre predefinerte grenser (prescriptive limits), og belager seg mer på et aktivt Safety Management
System der man bruker Fatigue Risk Management-FRM og hos noen, Fatigue Risk
Management System- FRMS for å overvåke eventuell fatigue. Det ikke mange operatører i
Norge som har et fullverdig FRMS, men fatigue skal likevel være en aktiv del av operatørens
FRM. De verktøy som brukes i den forbindelse er i hovedsak dagens FTL, samt datadrevne
programmer og innkommende fatigue rapporter.

"Vi vet der er mørketall på

Fatigue-rapporteringen er derfor en veldig
fatigue rapportering. Nå må alle
kritisk del i dette arbeidet.
Ingen fatigue rapporter = ingen fatigue problemer! medlemmer være sitt ansvar
bevisst og bidra til å løfte nivået
Derfor er det svært avgjørende at alle våre
medlemmer har en god forståelse for hva fatigue
på rapporteringen slik at vår
er, samt når det skal rapporteres.
virkelige verden vises."
I Norge har vi i tillegg, perioder av året, et spesielt
krevende operasjonsmiljø. Med forhold som stiller store krav til vår årvåkenhet på jobb. Dette
kan bidra til å øke belastningen på opplevd fatigue og samtidig senke årvåkenheten i
situasjoner som krever høy oppmerksomhet. Som crew er vi siste skanse for å forhindre en
fatigue-relatert hendelse.
Det å kunne vurdere når en tjenestegjøring står i fare for å generere fatigue, for akkurat deg,
er derfor essensielt. Husk at opplevd fatigue er individuelt. Det er ikke nødvendigvis slik at det
som fungerer for én fungerer for alle - eller at så lenge vi er innenfor FTL så er alt greit.
Arbeidsdager over 10 timer har en 1.7ganger høyere risiko for ulykke/alvorlig hendelse
sammenlignet med kortere arbeidstid. Og har du en arbeidsdag på 13t eller mer er risikoen
5.5 ganger større1
Flere medlemmer har etterlyst en oversikt som gjør det enklere å vite om man skal
rapportere eller ikke. Vi i NF håper denne guiden vil kunne hjelpe dere med dette.
Vi vil samtidig påpeke at dersom tanken streifer deg om at fatigue rapport burde skrives, så
oppfordres dere til å fullføre tanken og skrive rapporten. Det er bedre med en for mye enn en
for lite!
Vi vil også takker BALPA, ECA og IFALPA for lov til å bruke deres guider i arbeidet med å lage
vår.
Hilsen HUPER (HUman PERformance)-seksjonen, Flysikkerhetskomitéen, Norsk
Flygerforbund
I første omgang, vennligst rett alle fatigue-relaterte henvendelser til din arbeidsplass'
eventuelt din lokale forenings FTL-representant.
1

Final report Scientific and Medical Evaluations of Flight time Limitations, MOEBUS Aviation, 2008, Goode JH, 2003
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2. Fatigue
Fatigue er en subjektiv tilstand kjent for å redusere både den fysiske og den mentale
prestasjonsevnen til å kunne operere trygt i luften.
ICAO definerer fatigue som:
"A physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting from
sleep loss, extended wakefulness, circadian phase, and/or workload (mental and/or physical
activity) that can impair a crewmember’s alertness and ability to safely operate an aircraft or
perform safety-related duties." 2
To hovedfaktorer bidrar til fatigue; tiden du har vært våken og din biologiske klokke.
Fatigue finnes i 3 varianter3:
1. Forbigående: Kan gjøre seg gjeldene ved dårlig søvn siste 1-2 dagene eller ekstremt
lang FDP.
2. Akkumulert: Gir seg gjeldene etter flere dager med lette søvnproblemer eller lange
dager.
3. Circadian:
Den reduserte ytelsen man får ved nattarbeid spesielt i WOCL
"window of circadian low" som normalt regnes i perioden mellom
klokken 02:00-05:59.

2

ICAO Fatigue Management Guide for Airline Operators 2nd edition 2015

3

https://www.skybrary.aero/index.php/Fatigue
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Gjenkjenne fatigue
I 2012 hadde ECA en fatigue undersøkelse som for oss fra Norge ga oss følgende resultater:
Vi har duppet av i cockpit, vi har vært så trøtte at vi egentlig ikke skulle vært i cockpit og vi har
sovnet i cockpit!4 .
I tillegg hadde Luftfartstilsynet i 2015 en arbeidsmiljøundersøkelse der 72% av fixed-wing
piloter føler seg fysisk utmattet etter endt arbeidsperiode.5
Den enkle konklusjonen er: den eneste måten å hente seg inn på i slike situasjoner er
tilstrekkelig hvile.
Derfor er det viktig å kunne gjenkjenne dine egne fatigue symptomer.

Figur 1. Pilot Fatigue Barometer-ECA

Fatigue er vanskelig å måle ute i vår operasjonelle hverdag.
Den kan bare estimeres og det kun gjennom en subjektiv oppfattelse av sitt eget
alertnivå/fatigue nivå.
Hjelpemidler vi har i dag er hovedsakelig Samn Pirelli-skala og Karolinska Sleepiness Scale
(KSS) Begge er en skala laget for å sette et måltall på hvor alert eller utmattet du er.
KSS er kanskje noe mer nyansert enn Samn Pirelli, derfor velger flere å benytte den.
Vi oppfordrer dere til å bruke KSS når dere fyller ut en fatigue rapport.
Symptomene kan være fysiske eller
kognitive og det er viktig at du kjenner
til forskjellen på disse når du skal skrive
"Mine fatigue symptomer er ikke
din rapport. Det finnes endel Apper
nødvendigvis lik dine."
tilgjengelig, men i de miljøer vi har
ombord viser de seg dessverre lite egnet.6
4

Pilot Fatigue Barometer, European Cockpit Association, 2012
Luftfartstilsynets undersøkelse av arbeidsmiljøet i sivil luftfart 2015. https://luftfartstilsynet.no/globalassets/dokumenter/andredokumenter/luftfartstilsynets-undersokelse-av-arbeidsmiljoet-i-sivil-luftfart-2015.pdf
6
PhD. Melissa Mallis, Fatigue Management Conference, San Diego 2017
5
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Fatigue skala7
Samn Pirelli

SAMN PIRELLI SKALA
Fully alert, wide awake (Helt våken og årvåken)
Very lively, responsive but not at peak (Veldig våken og responsiv men ikke helt på topp)
Okay, somewhat fresh (Helt OK , sånn passe våken)
A little tired, less than fresh ( litt trøtt men greit nok)
Moderatly tired (Moderat trøtt)
Extremely tired, difficult to consentrate (ekstremt trøtt, vanskelig å konsentrere seg)
Completely exhausted (fullstendig utslitt)

1
2
3
4
5
6
7

Karolinska Sleepiness Scale - KSS

KAROLINSKA SLEEPINES SCALE
Extreemely Alert (Ekstremt våken og alert)
Very Alert (Veldig våken og på alerten)
Alert (Våken og alert)
Fairly Alert (ganske våken og alert)
Neither alert nor sleepy (hverken eller)
Some sighns of sleepiness (noen tegn på trøtthet)
Sleepy but no effort to keep alert (Trøtt men deg går greit holde seg våken)
Sleepy some effort to keep alert (Trøtt og krever litt for å holde seg våken)
Very Sleepy, great effort to keep alert, fighting sleep (Veldig trøtt, nesten umulig holde seg

1
2
3
4
5
6
7
8
9

våken)

Symptomer:
Fatigue vil kunne gi deg:8
•
•
•
•

7
8

Økt reaksjonstid
Redusert oppmerksomhet
Dårligere hukommelse
Dårlig humør

Når du er fatigued, er faren stor
for at man overvurdere sine egne
evner.

BALPA fatigue guide
https://www.skybrary.aero/index.php/Fatigue
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Fysiske tegn
Kan hos piloter være, men er ikke begrenset til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Urolig
Gnir deg i øynene
Gjesper
Blinker ofte
Stirre tomt framfor deg
Lange blinkinger
Vansker holde øynene åpen
Hodet faller fram (nikking)

Kognitive tegn
Kan være, men er ikke begrenset til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dårlig oppmerksomhet og oversikt
Lengre reaksjonstid
Unøyaktig flyging
Ukontrollerte mikrosøvn perioder
Dårlig humør
Redusert kommunikasjon
Økt tilfelle av å unnlate og gjøre ting
Flere feil blir gjort.
Redusert oversikt over situasjon/annet

Figur 2. ECA pilot fatigue kampanje

Faktorer som påvirker fatigue
Gener
Noen mennesker har genetisk større motstandsdyktighet mot søvnproblemer og tåler
skiftarbeid bedre enn andre.9 Det betyr at under de samme forutsetningene vil noen kunne
føle seg mer trøtt og sliten en andre, selv om de har sovet akkurat like lenge og i de samme
omgivelsene. Noen sover lett ombord på fly, andre ikke. Er du en av de som flyr langruter og
krysser tidssoner samt flyr gjennom natten, er egenskapen til å kunne sove ombord viktig.
Klarer du ikke det, vil du på sikt akkumulere søvnmangel og bli fatigued.
Lengde og kvalitet på søvn
Både lengde og kvalitet på søvn har
innvirkning på din ytelse.
God kvalitet og lang nok søvn er viktig for
restitusjon av kroppen både fysisk og mentalt.

Mister du 1 t søvn hver dag i 4 dager,
trenger du 4 t sammenhengende,
ekstra søvn for å hente deg inn.

9
Genome-wide analysis of insomnia disorder. Stein, M.B., McCarthy, M.J., Chen, C. et al. Mol Psychiatry 23, 2238–2250 (2018).
https://doi.org/10.1038/s41380-018-0033-5
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En natts søvn består av 2 typer søvn der begge like viktige.
Ikke-REM søvn og REM søvn. REM står for Rapid Eye Movement og beskriver en tilstand hvor
øynene beveger seg hurtig under øyenlokket mens vi sover.
Disse fasene går i sykluser gjennom natten hvor den første dype søvnen (ca 4 t) reparerer det
fysiske i kroppen og består av flest perioder med ikke-REM søvn. De siste ca. 3 t består av flest
REM perioder som reparerer det mentale og gir hjernen overskudd. Og dette er viktig:
Dersom natten blir for kort vil den mentale restitusjonen bli dårlig fordi du får for lite søvn av
type Rapid Eye Movement (REM).10
For at søvnen skal ha sin fulle effekt er
Uforstyrret REM og non-REM søvn
det viktig med full og uforstyrret
kreves for at du skal være uthvilt.
non-REM og REM søvn.11
Forstyrrelser som påvirker din søvnkvalitet
kan oppstå både hjemme og på hotell. I tillegg vil det å krysse tidssoner kunne gi
noen problemer med å få nok søvn.
Etter i underkant av en uke med dårlig søvn vil fatigue kunne gi seg til kjenne. Men det er
selvfølgelig individuelt hvor mange dager man tåler.
I tillegg kan flere lide av søvnapné uten å være klar over det, noe som også gir seg utslag i
fatigue og det å konstant føle seg trett. Lider du av snorking kan det være lurt å få seg sjekket
for søvnapne. Spesielt om du føler deg konstant sliten.12
Dersom du mister 1t søvn hver dag i 4 dager trenger du 4t sammenhengende innhentings
søvn. 13 Mao sover du normalt 7,5t vil du trenger du en natt med 11,5t for å hente deg inn og
nullstilles med tanke på søvnmangelen du opparbeidet deg.
Noen råd for god søvnhygiene ved normal leggetid 14:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosjoner litt i løpet av dagen, men helst ikke rett før du skal legge deg.
Unngå å spise mye og mektig mat rett før leggetid.
Unngå tobakk, alkohol og koffein de siste 2t før legging.
Må du på toalettet om natten og ikke får sove igjen så ikke drikk de siste 2t før
sengetid.
Ikke legg deg før du er søvnig.
Hold soverommet mørkt og kjølig.
Stå opp til jevnt over samme tid.
Ikke sov på dagtid.

Dette kan for mange av oss oppleves som vanskelig, men det er viktig å forsøke som best det
går.

10

FRMS Forum San Diego 2017, Ph.D Melissa Mallis, M3 Alertness Management
2.1.3 Factors that affect sleep quality, ICAO Doc 9966, Manual for the Oversight of Fatigue Management Approaches,
https://www.icao.int/safety/fatiguemanagement/FRMS%20Tools/Doc%209966.FRMS.2016%20Edition.en.pdf
12
https://www.lhl.no/lungesykdommer/sovnapne/
13
FRMS Forum San Diego 2017, Ph.D Melissa Mallis, M3 Alertness Management
14
Søvnvansker, https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi/sovnloshet-insomni
11
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Miljø
Ytre omgivelser slik som temperatur, lys og støy vil kunne påvirke din søvnkvalitet.
For tidlig lyspåvirkning vil kunne starte oppvåkningsprosessen i kroppen for tidlig slik at du får
for få timer søvn. Støy og for høy eller lav temperatur vil kunne gjøre det vanskelig å sovne inn
slik at lengden på din søvn blir for kort.
Omgivelsene du skal sove i,
Ideell temperatur i rom er for mange 18-20°C 15

vil påvirke søvnkvaliteten din!

Circadian rytme /Døgnrytme
Refererer til din kropps naturlige våken/sove syklus (sleep-wake cycle).
Denne forholder seg til de ytre omgivelsene du befinner deg i og vil kunne justeres over tid
ved f.eks. forflytting over tidssoner. Det sies at B mennesker lettere kan justere seg enn Amennesker. Og det er lettere å reise vestover enn østover på grunn av måten den biologiske
klokken forskyves16 Å bryte en slik syklus vil gjøre noe med hvor opplagt du føler deg når du
våkner.

Hvile og søvn ombord i fly
Hvile ombord i cockpit setet vil ifølge studier øke oppmerksomheten og gjennomføringsevne
hos piloter i perioden etter hvilen. Men det er viktig å være oppmerksom på faren for "sleep
inertia", en tilstand der vi har redusert kognitiv kapasitet de første 20 minuttene etter at vi
har våknet fra dyp søvn.17 Derfor er det viktig om man må hvile i cockpit setet at man legger
inn en 20 minutter buffer etter at du har våknet fra din hvile, samt å unngå havne i dyp søvn.
Hvilen i cockpit skal derfor ikke være lengre enn ca 45min + 20 minutter å summe seg på etter
at du har våknet. Dette samsvarer også med lengden de fleste operatører anbefaler dersom
controlled rest skal gjennomføres i cockpit.
Studie på LH piloter viser at man skal være oppmerksom på at lange turer i dagslys vil
generere lettere søvn ombord sammenliknet med flyging i mørke hvor søvnen blir dypere. Slik
hvile i cockpit vil normalt ikke gi utfordringer hva gjelder akkumulert søvnmangel eller
redusere evnen til å sovne når man kommer frem.
I tillegg er det viktig å være klar over at ens subjektive følelse av årvåkenhet vil ofte være en
følelse av redusert ytelse om natten i forhold til dagtid, også etter kontrollert hvile ombord,
selv om studie viser at din årvåkenhet og evne til å yte er bedre etter en kontrollert
hvileperiode ombord enn uten.
Kontrollert hvile i cockpit fungerer
Controlled rest on Flight Deck, for
som en akutt hjelp mot fatigue ombord
og bør helst gjennomføres før akutt
å mitigere fatigue, oppfordres til å
fatigue slår inn, men man skal være klar
rapporters inn til din operatør.
over at den ikke vil ha noen effekt på den
søvnmangelen som normalt genereres på langrute flyvninger.18
15

ICAO Fatigue Management Guide for Airline Operators 2nd edition 2015 p 12
FRMS Forum San Diego 2017, Ph.D Melissa Mallis, M3 Alertness Management
17
An Endogenous Circadian Rythm in sleep Inertia Results in greatest Cognitive Imparement upon awakening during the biological night,
Scheer F.A.J.L, Shea T.J, et al.
18
Crew factors in flight operationsIX: Effects of planned cockpit Rest on Crew Performance and Alertness in Long-Haul Operations.
NASA Technical Memorandum 108839, Rosekind MR, Graeber RC, Dinges DF, et al.
16
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Piloter skal normalt følge operatørens prosedyrer på "Controlled Rest on The Flight Deck." Og
en rapport på gjennomført Controlled Rest on Flight deck for å motvirke fatigue bør sendes.
Dette gjelder både på LH og SH.

Standby
Studier viser at søvnkvalitet ved standby er dårligere enn dersom du ikke forventer noen
forstyrrelser om natten.19 Søvnen blir generelt lettere samtidig som hjertefrekvensen under
søvnen er høyere og følelsen er å ha hatt
Tiden du har vært våken har stor
dårlig søvn hos mange når de vekkes.

betydning, i tillegg til
arbeidsbelastningen.

Arbeidsbelastning
Både lange dager og nattarbeid øker risiko for uønskede hendelser.
Arbeidsdager over 8 timer vil ha en økende risiko for uønskede hendelser der man etter 12t
har dobbelt så stor risiko som etter 8t.20
Stort arbeidspress som lange dager og krevende mental og fysisk belastning vil kunne
generere fatigue i løpet av en arbeidsperiode. Det samme kan også monotont og kjedelig
arbeid. En viktig faktor er "Time on Task". Etter rundt 8t starter risikoen for å bli fatigued å
øke betraktelig. Etter 12t er denne risikoen økt med 27,5% 21
Dess lenger en person er våken, jo dårligere vil ytelsen være.
Studier viser at en person med sent skift,
som avslutter etter midnatt, ofte vil ha
Etter ca.8t arbeid øker risikoen
redusert ytelse i forhold til en med tidlig skift.
for å bli fatigued
Dette fordi dagen i snitt er 5.5t lenger22
Stress
Stress og søvnmangel følger hverandre. For noen vil for høy belastning enten på jobb eller
hjemme kunne skape stress. Stress vil kunne gi søvn problemer som i sin tur skaper fatigue. I
omvendt rekkefølge vil søvnproblemer kunne skape stress som igjen gir fare for fatigue
symptomer.23
Alkohol
Alkohol i små mengder kan for mange virke beroligende etter en stressende dag. MEN, selv
små mengder alkohol forstyrrer søvnkvaliteten. Selv om mange tilsynelatende sovner fortere,
sover man uroligere, har flere oppvåkninger om natten og vil derfor ikke få den gode søvnen

19

Disturbed sleep while being on-call:an EEG study of ships engineers, Torsvall L, Akersted T, 1998
Shift and night work and long working hours − a systematic review of safety implications. MD Wagstaff AS., PhD Sigstad Lie J-A. 2011
21
FRMS Forum San Diego 2017, Ph.D Melissa Mallis, M3 Alertness Management
22
Significance of time awake for predicting pilots fatigue on short-haul flights:implications for flight duty times, Vejvoda M., Elmenhorst
E.M. et al., Journal of Sleep Research 2014
23
https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-jobb/stress-pa-jobb
20
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man behøver for å føle seg uthvilt. 24 Dette som følger av at mens kroppen jobber med å
forbrenne alkoholen klarer ikke hjernen å få sin REM-søvn25

Medisiner
Som innehaver av godkjent legeattest for flyger plikter du å kontakte godkjent flylege dersom
du skal begynne med nye medisiner. 26
Mange medisiner vil kunne påvirke søvnkvaliteten din eller gjøre deg sløv om dagen mm.
Det er viktig å ha disse bivirkningene klarlagt før du begynner å fly under påvirkning av disse
medisinene. Husk det kan være forskjell
på hva kabinansatte kan bruke og hva
"Medisiner er kanskje ikke
piloter kan bruke av medikamenter.
alltid den beste løsningen..."
Mat
Et sunt og balansert kosthold med jevnlig tilførsel av mat og vann er viktig for overskudd og
det å unngå fatigue. Raske karbohydrater og sukkerholdig snack gir økt trøtthet etter en
kortvarig energi økning og blodsukkerstigning.
Det å ikke spise nok eller næringsrik nok mat vil kunne gi fatigue. Jevnt fordelte måltider i
løpet av dagen vil normalt sett fungere best.

Kaffe/koffein
Koffein brukt enten via kaffe eller annen form (tabletter e.l.) gir redusert søvnkvalitet og bør
unngås i siste del av en kvelds-/nattvakt. Koffein kan med fordel benyttes til å øke alert nivå.27
Fungerer best hos de som ikke drikker det jevnlig, men kun ved behov.
Effekten er på topp etter ca.20 minutter. Om kaffe drikkes rett før en 15 min. "power-nap" vil
man kunne føle seg relativt pigg når man åpner øynene.

Overvekt, helse og aktivitet
Mennesker som lider av overvekt, manglende aktivitetsnivå og generelt dårlig helse er
tilbøyelig for å bli mer fatigued enn motsatsen. Så det å holde seg relativt slank, i god form og
ved generelt god helse gir deg høyere toleranse for fatigue.
Fysisk aktivitet i forkant av ettermiddags-, kvelds- eller nattskift gir fordeler hva gjelder
årvåkenhet og korttidsminne gjennom kommende arbeidsøkt.28 Dog vil en løpetur ikke hjelpe
mot fatigue som følge av søvnmangel over flere dager.
24

Alkohol forstyrrer søvnen, https://avogtil.no/slik-pavirker-alkohol-sovnen/
ICAO Doc 9966, Manual for the Oversight of Fatigue Management Approaches. 2.1.3 Factors that affect sleep quality, caffein, nicotine
and alcohol,
26
Medisinske krav for flygere og flygeledere, https://luftfartstilsynet.no/globalassets/dokumenter/flymedisin/informasjonsskriv-forlegeattestinnehavere-v-2.0.pdf
27
Scandinavian Journal of Work 2010 vol.36, no 2; Measures to counteract the negative effects of nightwork, Pallesen S, Bjorvatn B.,
Magerøy N. et al.
28
Scandinavian Journal of Work 2010 vol.36, no 2; Measures to counteract the negative effects of nightwork, Pallesen S, Bjorvatn B.,
Magerøy N. et al.
25
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3. Rapportering
Det foreligger en rekke rapporteringspliktige
hendelser innen luftfart som ikke nødvendigvis
har ført til ulykker eller alvorlige hendelser.
Under denne rapporteringsplikten ligger
fatigue/tretthet.
"Tretthet hos besetningen som har eller kan ha
innvirkning
på deres evne til å utføre sine oppgaver under
flyvning på en sikker måte, skal rapporteres."29
I tillegg er det i henhold til norsk lov30 straffbart å fly dersom du vet eller mistenker at du ikke
er skikket til det. Du er derfor pliktig til å forholde deg til ditt selskaps rapporteringsinstrukser
hvor rapportering av fatigue skal være inkludert.
Rapportering av fatigue vil i tillegg gi selskapet ditt og myndighetene, viktig informasjon om at
fatigue faktisk eksisterer.

Ingen fatigue rapporter = Ingen fatigue relaterte problemer!!!

Å gi informasjon tilknyttet fatigue gjennom rapporter i luftfart er ytterst viktig fordi:
•
•
•
•

Ingen rapporter = ingen problemer
Rapportene får frem i lyset problemer som ellers holdes skjult.
Det gir Safety avdelingene og eventuell FSAG gruppe mulighet til å vurdere fatiguenivået (utmattelse) i selskapet slik at man kan identifisere trender i tjenestegjøringen
og for å kunne undersøke videre i problemene som eksisterer.
Informasjonen vil kunne gi mulighet for en mer robust tilnærming når rosters
produseres slik at man kan dempe fatigue-nivået i forkant og unngå å slippe rosters
som genererer et høyt fatigue nivå.

Vi har alle en plikt til å bidra!
Hva skal rapporteres
Alle hendelser relatert til fatigue skal rapporteres til operatøren.
29
30

Forordning (EU) 2015/1018, https://lovdata.no/static/SF/32015r1018u.pdf?timestamp=1524021430000
Lov om Luftfart §5-6
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Eksempler på dette kan være men er ikke begrenset til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Følelsen av å være utslitt
Følelsen av å være trett hele dagen
Søvn vansker på hotell/hjemme (sett i relasjon til ditt arbeid. Tidlig morgen innsjekk,
bråk etc.)
Feil gjort som følge av dårlig fokus satt i relasjon til fatigue
Dersom du ser andre besetningsmedlemmer sliter som følge av fatigue, oppfordre de
til å skrive rapport.
Bruk av kontrollert hvile i cockpitsetet.
Redusert arbeidsdag grunnet for høy belastning.
Økt hvile som følge av for stor belastning.

Fatigue kan rapporteres før, under eller etter endt tjeneste. Spesielt dersom du mener du
ligger på en KSS skala fra 7-9.

Husk: du må ikke avbryte en arbeidsdag for å sende en fatigue rapport.
Men, dersom du velger å avbryte og kalle inn "unfit for flight due to fatigue" er det viktig at du
følger retningslinjer gitt fra din arbeidsgiver og skriver rapport.
Dersom rapporten ikke klassifiseres som en Mandatory Ocurrence Report (MOR) skal likevel
enhver rapport som kunne hatt en effekt på sikkerheten videresendes fra operatøren til
luftfartstilsynet. Den skal operatøren merke som "frivillig rapport" for å skille de fra MOR.
Bruk faktabasert informasjon i rapporten, vær kort og konsis. Ikke skriv noe som gir rom for
tolkning og unngå lange forklaringer.
Beskriv heller ikke følelser i rapporten slik som "On top of decent I felt very tired".
Bedre å skrive: "On top of descent I was tired, KSS 8"

Pre-Flight rapportering
Lov om Luftfart §6-11 sier: " Ingen må gjøre eller forsøke å gjøre tjeneste om bord når han
eller hun er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller når
sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør vedkommende uskikket til å utføre
tjenesten på en betryggende måte"
Med andre ord dersom du, uansett årsak før tjeneste innser at du ikke er i stand til å
gjennomføre tjenesten på en trygg måte for deg, din besetning og dine passasjerer - er du
pliktig å avstå fra tjeneste.
Gi din arbeidsgiver beskjed så god tid i forveien som mulig.
Når du ringer inn og gir beskjed er det lurt å notere ned navnet på vedkommende du snakket
med. Rapport skal skrives.
Norsk Flygerforbund, Luftfartens Hus, Drammensveien 43, 0271 Oslo
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Commanders Discretion
I EASA's ORO.FTL205(f) Unforseen circumstances in flight operations -Commander's
Discretion legges det opp til at kapteinen etter innsjekkstid kan velge, etter å ha forhørt seg
med resten av sin besetning, å overskride maksimum FDP med inntil 2 timer (3t dersom
godkjente fasiliteter for hvile eksisterer ombord). Rapport skrives av Commander til
operatøren. Dersom denne overskridelsen passerer 1 t skal rapporten, med kommentarer fra
operatøren, videresendes Luftfartstilsynet ikke senere enn 28 dager etter hendelsen. Dette
gjelder også dersom minimum hvile er redusert med mer en 1 time.
Dog aldri under 10 t (8t søvnmulighet)
Husk at Commanders Discretion
"We will never remain free from fatigue, but we
også gjelder for å unngå å overstige
will face a high degree of likeliness that we will
FDP for antall sektorer eller
exceed our abilities when we operate above
øke hvile etter tjeneste, for
the legal limits ...
å forhindre fatigue.
Rapport skal sendes operatøren.
... a “NO” from the commander must
always be accepted."
-ECA-

Post Flight rapportering
Dersom du etter endt tjeneste kjenner at du er utslitt som følge av tjenestegjøringen
anbefaler vi at dette rapporteres til din operatør.
Dette kan til og med gjelde dagen etter eller flere dager senere. Så lenge du tenker "jeg burde
kanskje sende en rapport" anbefaler vi at den sendes.
I tillegg skal rapport sendes dersom du etter endt tjeneste den dagen ser du trenger økt hvile
for å kunne være uthvilt, slik at du kan utføre tjenesten på en bra måte med tanke på
flysikkerheten.

Hvordan rapportere
Ditt selskap
Følg prosedyrer beskrevet i ditt selskaps rapporteringsinstrukser

Luftfartstilsynet
Rapportering til Luftfartstilsynet kan gjøres på to måter.
Enten elektronisk via Altinn eller via PDF/word skjema NF-2007. Begge tilgjengelig på
Luftfartstilsynets hjemmesider.
Et nytt felleseuropeisk system skal være på vei. Når dette trer i kraft er ukjent. Men guiden vil
oppdateres så fort systemet er oppe og går. Fram til da er det prosedyre under som gjelder.

Norsk Flygerforbund, Luftfartens Hus, Drammensveien 43, 0271 Oslo
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Altinn
1. Gå inn på https://luftfartstilsynet.no
2. Gå til rubrikken "Melde fra" og trykk på Rapportere luftfartsulykke eller -hendelse.
3. Trykk på rubrikken "Rapportering av ulykker og hendelser-Altinn"
4. Du kommer da inn på Altinn sin side. Velg "Start tjeneste"
5. Log inn med passende innloggingsmetode

6. Fyll ut NF-2007 skjema. Der finnes ingen valg for fatigue-hendelse. Så legg det inn i kategori
OTHER og gi fullstendig beskrivelse av hendelsen i del 9.0. Se under Hva skal inn i rapporten
for utfyllende informasjon.

Norsk Flygerforbund, Luftfartens Hus, Drammensveien 43, 0271 Oslo
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www.flyger.no tel: +47 67 10 26 10

16
NF-2007 PDF/WORD
1. Gå inn på https://luftfartstilsynet.no
2. Gå til rubrikken "Melde fra" og trykk på Rapportere luftfartsulykke eller -hendelse.
3. Rull deg nedover på siden til Rapporteringsskjema
4. Klikk på det språk og filformat du ønsker.
5. Fyll inn skjema etter beste evne.
Skjema har pr april 2020 ingen egen rubrikk for fatigue. Fyll ut etter beste evne all
relevant informasjon og skriv en utfyllende beskrivelse i pkt.9 på skjema. Se kapittel
under "hva skal inn i rapporten" for mer info om hva som må med.
6. Send inn rapporten til NF-2007@caa.no eller
Luftfartstilsynet Postboks 243
8001 BODØ
Faks: +47 75 58 50 05

Hva skal inn i rapporten
Når rapport skrives unngå din subjektive mening om hvorfor det skjedde. Hold følelser unna.
Bruk kun faktabasert informasjon og få med de viktige poengene.
Unngå lange setninger som gir rom for tolkning.
Spesifiser om det var under kritisk del av flygning (ECA definerer det fra take-off til 30 min
etter TOC samt 60 min før landing fram til parkert.)
Når dere fyller inn rapporteringsskjema oppfordres dere til å skrive følgende i fritekstfeltet:
• Beskriv ditt fatigue nivå ved bruk av Karolinska Sleepiness Scale (KSS 1-9)
• Beskriv fasen i flygningen hvor fatigue oppstod. (climb, cruise, descend, approach)
• Beskriv fatigue tilstanden til din kollega ved siden av deg.

Personlig data.

Navn
Stilling
ID nummer
Hvor skjedde dette:

Hjemme
Kjørende til jobb
Hotell
Under flyging
Kjørende hjem fra jobb
Annet
Norsk Flygerforbund, Luftfartens Hus, Drammensveien 43, 0271 Oslo
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Medvirkende årsak:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidlig start eller sent ferdig
Tidlig til sen rotasjon i slinge
Sen til tidlig rotasjon i slinge
Lang arbeidsdag
Mange sektorer (over 4 sektorer)
Værmessige utfordringer
Posisjonering
Endringer i roster
For lite hviletid i roster

•
•
•
•
•
•
•
•

Forsinkelser
Hvile hjemme eller hvile hotell
Helsesituasjon
Sykdom eller medisinering
Langvarige fatigue-problemer
Pendling
Vet ikke
Annet

Søvn historikk:

Loggfør tilbake 72 t med søvnhistorikk. Inkludert hvile på dagtid. Når du la deg, når du tror du
sovnet og våknet. Våknet du til vekkeklokken eller våknet du før?
Alert nivå:

Hos deg og din kollega. Bruk Karolinska Sleepiness Skala (KSS 1-9)
F.eks. " under innflyging var jeg så trøtt og sliten at jeg hadde problemer med å holde meg
våken (KSS 8) Min kollega hadde to slinger kortere arbeidsdag og var mer opplagt (KSS 3)"

Fysiske tegn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kognitive tegn:

Urolig
Gnir deg i øynene
Gjesper
Blunker ofte
Stirre tomt framfor deg
Lange blunkinger
Vansker med å holde øynene åpne
Hodet faller fram (nikking= mikrosøvn)
Annet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen
Redusert oppmerksomhet
Ukontrollerte mikrosøvn-perioder
Dårlig humør
Redusert kommunikasjon
Økt tilfelle av å unnlate gjøre ting
Økt antall feil gjort
Redusert oversikt over situasjon
Annet

Mottiltak:

Ingen
Sa fra til kollega
Koordinerte arbeids belastning
Økt kommunikasjon
Koffein
Mat og drikke
Controlled rest on flight deck.
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"Når jeg, dagen etterpå, fremdeles kjenner at jeg har vært på
jobb, da skjønner jeg at arbeidsdagen har vært lang og slitsom.
Og innser at muligheten for at jeg har vært fatigued på jobb,
uten å forstå det, er tilstede "

NF-medlem

Are You Fit for Duty?
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