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Ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip
• Systemet er likt, helseundersøkelse som leder til vedtak om
helseerklæring eller udyktighet.
• Formatet endrer seg fra papir til elektronisk saksbehandling
• Strengere krav til sjømannslegers kompetanse
• Krav om kvalitetssystem for sjømannsleger
• Nytt vedlegg til forskriften
• Mindre språklige og rettslige endringer
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Systemet er likt, helseundersøkelse som leder til vedtak om
dyktighet eller udyktighet
• Sjømannsleger godkjennes av Sdir for en periode på opptil 5 år.
• Fagnemnden behandler klager og fravikssøknader
• Saksbehandlingsreglene er tatt ut av § 10 og blitt erstattet av en
henvisning til Forvaltningsloven
• Det vil bli utarbeidet en veiledning til forskriften.
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Formatet endrer seg fra papir til elektronisk saksbehandling
• Sjømannslegen vil få en altinn konto som vil være startplassen for all
saksbehandling
• Fyller inn sjømannens personalia og resultater av
helseundersøkelsen
• Vil da få en utfylt helse- eller udyktighetserklæring som kan skrives ut
• Medisinske opplysninger registreres ikke i altinn kontoen
• Oppstart tiltenkt i 2012, men nye datasystemer er sjelden klar i tide…
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Strengere krav til sjømannslegers kompetanse
•
•
•
•
•

Obligatorisk kurs i sjøfartsmedisin for å bli godkjent
Obligatorisk med oppfriskningskurs i godkjenningsperioden
Godkjenningsperioden utvides til maks 5 år
Krav om søknad om fornyelse av godkjenningen 1 mnd. før utløp
Godkjenningen skal henge synlig på kontoret
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Krav om kvalitetssystem for sjømannsleger
• STCW konvensjonen krever at både sjømannsleger og
Sjøfartsdirektoratet har et kvalitetssystem
• Sdir vil ikke lage et eget system for legene, vi vil godkjenne
kvalitetssystem som legene kan kjøpe inn
• Så langt har vi funnet to systemer som er aktuelle: - ISO 9001 og
IMHA Quality
• Ikke avgjort hvilket som blir valgt, vi regner med å få innspill på dette i
høringsrunden
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Nytt vedlegg til forskriften
• Dr. Horneland har utarbeidet et nytt vedlegg til den foreslåtte
forskriften.
• Det er mer detaljert og omfattende enn dagens vedlegg
• Håper det vil gjøre det lettere for legene å fatte vedtak
• Tatt inn en ny formulering som sier at hvor tilstanden ikke er omtalt i
vedlegget må man bruke analog fortolking og se om formålet i § 1 er
ivaretatt
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Mindre språklige og rettslige endringer
• Arbeidstaker over 50 og fiskere under 21 år kan nå få erklæring med
to års gyldighet.
• Står nå i forskriften at vedtak fattet etter godkjennelsen utløpt er
ugyldige.
• Listen over godkjente sjømannsleger vil nå også vise de leger som
ikke lenger er godkjente.
• Nye udyktighetserklæringer: Permanent udyktighet og foreløpig
udyktighet.
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Mindre språklige og rettslige endringer forts.
• Personell i stilling som ikke krever kompetansesertifikat og som skal
arbeide på flyttbare innretninger kan ha petroleumshelseerklæring
isteden for en helseerklæring for sjømenn
• Arbeidstaker i sertifikatpliktig stilling kan nå tiltre tjeneste om bord
uten gyldig helseerklæring, når det ikke har vært mulig å få ny
erklæring uten at skipet blir oppholdt.
• Fjernet krav om at helseerklæringen må fornyes ved 8 ukers
arbeidsuførhet.
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Høringsfrist for forslaget til ny forskrift
• 11.12.2012
• Innspill kan sendes til meg på e-post til alg@sdir.no

• Takk for meg
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