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Testing av
fargesyn

sjømannslegen å fastsette standard ut over CIE
standard 1.
Kort oppsummert har personell med standard 1
normal fargesyn, ved standard 2 demonstrerer de
fortsatt god evne til å tolke fargekoder og fargende
signaler. Ved standard 3 kan de skille signaler og
koder, men har behov for lengre observasjonstid og
sterkere lyssignal.
De som ikke
klarer å skille
fargede koder og
signaler på en
etterrettelig måte
tilfredstiller ingen
CIE standard.

Den nye Forskrift for
helseundersøkelse av
arbeidstakere på
skip stilles nye
krav til fargesyn
for sjøfolkene.
Spesielt er det
maskinistene som
har fått skjerpet
Består sjømannen
kravene og de må
Ishihara
nå ha fargesyn.
fargesynstest
Hvilket krav de har
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han
til fargesyn
CIE
standard
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Figur 1 CIE matise for klassifisering av fargesynsdefekt.
Transport» utgitt av
2. Standard 2
Commission
shall be used for
Internationale de l'Éclairage (CIE-143-2001).
masters, deck officers and ratings required to
Undersøkelsesmatrisen for å fastslå hvilken standard
undertake look-out duties on board ships of
av fargesyn sjømannen har er ikke umiddelbart enkelt
less than 500 tonnes approved for commercial
tilgjengelig og det ligger ikke innenfor oppgaven til
traffic.

Denne publikasjon kan leses på http://www.nfmm.no

Figur 2 Farnwort 15 testresultater. Kilde: webvision.med.utah.edu

3.

Standard 3 shall be used for engineer officers
and engine department personnel, radio
personnel and electro-technical
officers/ratings on board ships of more than
500 tonnes and with propulsion power of
more than 750 kW.

Ved Haukeland Universitetssykehus benytter vi en
modifisert matrise der Medmont test er erstattet av
HRR4. Medmont test har som formal å diagostisere
hvilken rød-grønn fargesynsdefekt som foreligger.
Testen produseres ikke lengre, men HRR4 gir den
samme muligheten til å skille mellom deutan og
protan fargesyn. I tillegg benytter vi Farnworth 15
test. Dette er en sorteringstest der kandidaten skal
plassere farger i stigende rekkefølge. Når testen scores
kan resultatet bli som i fig 2.

over hvilke øyeleger som har dette tilbudet og det
anbefales at man kontakter sin lokale øyelege for å
kartlegge mulighetene.
Alternativt kan henvisninger sendes: Haukeland
Universitetssykehus, Yrkesmedisinsk avdeling,
Arbeidsmedisinsk poliklinikk, Postboks 1400, 5021
Bergen.

Vilhelm Koefoed
v@koefoed.no
Norsk Senter for Maritim Medisin,
Haukeland Universitetssykehus

For personell med fargesynsdefekt kan det søkes om
fravik fra Forskriften ved søknad til
Sjøfartsdirektoratet. Før søknaden sendes inn må det
foreligge en kvalifisert vurdering av fargesynsdefekten
og en fastsettelse av CIE standard.
Henvisning til utvidet test kan sendes til øyeleger som
gir tilbud om slik testing. Det finnes ingen oversikt
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Norsk senter for
maritim medisin og
Royal Thai Navy
Medical Department
Opptakten
For tre år siden inviterte Royal Thai Navy Medical
Department (RTN NMD) til et seminar i Pattaya i
Thailand om maritim medisin. Norsk senter for
maritim medisin var der og hadde en stor del av
programmet. Det handlet om innholdet i maritim
medisin – hva er egentlig «maritim medisin»?
Seminaret samlet 200-300 deltakere fra den
Thailandske marinesaniteten.
Den Thailandske marinen er ganske stor,
sammenlignet med den norske, og består av cirka
70.000 offiserer, og mer enn 60 skip, hvorav det

største er et hangarskip. RTN NMD driver to sykehus
onshore, og har i alt 7.000 offiserer.
Etter seminaret i mars 2012 har det vært god kontakt
mellom NSMM og vår liaison i NMD. Vi har diskutert
nærmere samarbeid på et uformelt plan.
Våren 2015 dukket så den Thailandske ambassadøren,
H. E. Mr. Jukr Boon-Long, opp på NSMMs kontor, og
ønsket et nærmere samarbeid mellom den
Thailandske marinesaniteten og NSMM. Dette var et
uavhengig initiativ fra hans side. Han var nylig tiltrådt i
Oslo, og hvor han enn var i verden, søkte han hvordan
det aktuelle landet kunne tilføre Thailand nyttig
kunnskap. I Norge falt valget på maritim medisin og
transplantasjonskirurgi.

Seminar og forhandlinger november 2015
I november 2015, var det så nytt seminar i Thailand.
Denne gangen handlet det om hvordan man etablerer
et senter i maritim medisin. Møtet gikk over tre dager,
første dag et generelt møte med 150 deltakere med
tittelen «To the Future of Thai Maritime Medicine». På
dag to var en engere krets på cirka 80 samlet under
tittelen «To the Future of Thai Medicine through
decoding Norway», og tredje dag hadde vi
forhandlinger om en MoU mellom NSMM or RTN
NMD.
Møtet var ganske topptungt fra Thailandsk side, med
åpning av marinesjefen (Senior Advisor) Admiral
Paitoon Parsopsin, Deputy Chief of Staff, Vice Admiral
Jumpol Lumipganon, og Surgeon General RTN NMD,
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Vice Admiral Kanin Chumworatayee og den
thailandske ambassadøren til Norge.
Den norske delegasjonen bestod av Avdelingsdirektør
på Yrkesmedisinsk avdeling, Marit Grønning, Leder for
Norsk senter for maritim medisin Alf Magne
Horneland, og professor Tim Carter (NSMM).
RTN NMD er sterke på hyperbar- og dykkemedisin.
YMA har riktignok det største trykkammeret i Norge,
men det vi så i Bangkok på marinehospitalet var 3-4
ganger så stort, og hypermoderne. Det ligger godt til
rette for et samarbeid på dette feltet. På den annen
side, når det gjelder de arbeidsmedisinske og
samfunnsmedisinske aspektene av maritim medisin,
har Norge noe å lære bort.

selv om kontaktpunktene er NSMM og RTN NMD. I
tillegg vil NSMM være rådgiver for RTN NMD når det
gjelder oppbyggingen av maritim medisin i Thailand.
NSMM har allerede en slik avtale med Polen. Den nye
avtalen med Thailand styrker vårt arbeid med å bygge
et sterkt internasjonalt nettverk i maritim medisin.
Ved NSMM er vi overbevist om at maritim medisin
ikke kan bygges skikkelig uten internasjonalt
samarbeid.


Med på møtet var også sivile myndigheter – fra
Helsedepartementet og fra «Marine Department». For
tiden er det militærstyre i Thailand, slik det har vært
flere ganger i historien, selv om intet kan rokke ved
monarkiet. Man forventer overgang til sivilt styre igjen
ganske snart, og de sivile myndighetene, så vel som
sjømannsorganisasjonene var med på møtene.



Innholdet i maritim medisin er en
blanding av mange spesialiteter, så
som arbeidsmedisin,
seleksjonsmedisin, hyperbarmedisin,
telemedisin m.fl.
Metoden man må bruke for å oppnå
noe i de ulike medisinske
spesialfeltene er
samfunnsmedisinske, i en svært
spesiell kontekst, nemlig
internasjonal.

MoU og videre samarbeid
I ettertid har vi jobbet med en MoU mellom
Haukeland Universitetssykehus og RTN NMD. Den ser
ut til å være så godt som omforent nå, og legger
grunnlaget for nærmere bilateralt samarbeid
framover.
Hvilke forventninger har vi så til dette samarbeidet?

Figur 4 Leder av NSMM, Alf Magne Horneland og Vice Admiral Kanin
Chumworatayee RTN, Surgeon General, Naval Medical Department,
Royal Thai Navy under forhandlingene tredje dag.

Samfunnsmedisinere jobber i all hovedsak nasjonalt.
Lover og forskrifter har sitt virkefelt i enkeltnasjoner. I
en internasjonal kontekst har de utspilt sin rolle og vi
er avhengig av samarbeid, etablering av enighet,
bilateralt, multilateralt og internasjonalt.
Figur 3 Fra venstre: Vice Admiral Jumpol Lumpiganon RTN, Deputy
Chief of Staff, Royal Thai Navy; Vice Admiral Kanin Chumworatayee
RTN, Surgeon General, Naval Medical Department, Royal Thai Navy;
H.E.Mr. Jukr Boon-Long, Ambassador, Royal Thai Embassy, Oslo,
Norway; Admiral Paitoon Prasopsin RTN, Navy Senior Advisor, Royal
Thai Navy; Leder NSSM, Alf Magne Horneland; Avd.dir. YMA,
professor dr.med. Marit Grønning; Professor emeritus Tim Carter,
YMA/NSMM/UiB.

Unilaterale tiltak vil medføre utflagging og at Norge
kommer stadig mer på sidelinja når det gjelder å ha
innflytelse på denne viktige næringen. Bedre helse for
de som arbeider om bord, og derav følgende bedring
av regularitet og driftssikkerhet, kan bare sikres
gjennom å etablere like – og bedre – rammevilkår for
de som arbeider på skip («level playing field»). Da må
vi ha internasjonal påvirkning og enighet.

Vi er enige om et samarbeid som inkluderer både
utdanning, opplæring, klinikk og forskning. Dette vil
naturlig nok inkludere universitetene på begge sider,
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Figur 5 Legg merke til overskriften andre dag…

Internasjonalt samarbeid må inkludere de voksende
nasjonene i maritim næring og de finnes først og
fremst i Asia. Etableringen av den nye
samarbeidsavtalen må sees mot dette bakteppet, og
er et skritt i riktig retning – bygge maritim medisin som
fag, både i Norge og internasjonalt. Vi ser fram til at
Thailand får sitt nasjonale maritime medisinske senter.
Potensialet er svært stort i en sanitet som er så stor,
og der viljen er så sterk som det vi så under møtet i
november.

Du må være godkjent petroleumslege for å kunne
utstede helseerklæringer for arbeidstakere til havs.
Du må ha norsk autorisasjon og du må gjennomgå
obligatorisk opplæring på grunnkurs godkjent av
Helsedirektoratet. Foreløpig er det bare Norsk Senter
for Maritim Medisin ved Haukeland
Universitetssykehus (NSMM) som tilbyr slike kurs.
Kurset varer to dager og anbefales varmt. NSMM
arrangerer også grunnkurs i maritim medisin – ved å
gå et slikt 5-dagers kurs kan man kvalifisere seg både
som sjømannslege og petroleumslege. For leger som
har gått grunnkurs før 1.1.2015 varer godkjenningen
normalt tre år. Leger som har gått grunnkurs i
petroleumsmedisin etter dette har fem års
godkjenningstid. For å opprettholde godkjenning må
man gjennomgå oppdateringskurs. Disse arrangeres
også av NSMM og varer en dag. Husk at du kan gå
oppdateringskurs de siste tolv måneder av
godkjenningsperioden uten å få avkortet
godkjenningstiden. Det har altså ingen hensikt å
utsette oppdateringskurset til siste liten.

Hvilket regelverk gjelder?

Leiar Alf Magne Horneland
amho@helse-bergen.no
Norsk Senter for Maritim Medisin

Helsekrav for
personer til havs
Praktiske råd og personlige erfaringer knyttet til
helseundersøkelse av arbeidstakere i
petroleumsvirksomheten
Som undertittelen påpeker – dette blir ikke en artikkel
om helsekrav for arbeidstakere på skip – jeg skal gi
noen praktiske råd knyttet til helseundersøkelse av
arbeidstakere i petroleumsvirksomheten til havs –
«offshore helseerklæringene». Og la meg innlede med
å understreke at hvis du allerede har lang erfaring og
god kjennskap til regelverk og rutiner så har du ikke
noe å lære av denne artikkelen. Artikkelen er ikke
skrevet for deg. Den er skrevet for de som bare en
sjelden gang skriver ut helseerklæring eller de som av
annen grunn opplever å være litt «rusten» på
fagområdet. No hard feeling om du hopper til neste
artikkel altså – bedre det enn at du irriterer deg over å
lese selvfølgeligheter….

Hvem kan skrive helseerklæring?

Det er mange lover, forskrifter og faglige standarder
som styrer legers virksomhet, men de to viktigste som
petroleumsleger bruker i sitt daglige arbeide er:




Forskrift om helsekrav for personer i arbeid
på innretninger i petroleumsvirksomheten til
havs av 1.1.2011 (”Helsekravforskriften” eller
bare ”Forskriften” i denne artikkelen)
IS-1879. Veileder til Forskrift om helsekrav for
personer i arbeid på innretninger i
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o

petroleumsvirksomheten til havs.
Helsedirektoratet 1.2.2015.
På kursene i petroleumsmedisin vil du lære å anvende
regelverket og finne kunnskapskilder, men jeg vil
spesielt anbefale deg å besøke nettsidene til
Fylkesmannen Rogaland ved spørsmål som berører
saksbehandling og administrative forhold.

De praktiske tingene…
I avsnittene under følger en enkel smørbrødliste over
det du som petroleumslege må gjøre når en
arbeidstaker møter for å få utstedt helseerklæring for
arbeidstakere til havs










Det er praktisk om arbeidstakeren har fyllt
inn egenerklæringen i forkant. Du laster den
ned fra nettsiden til Fylkesmannen i
Rogaland.
Forklar han/henne tydelig at du nå skal
gjennomføre en helseundersøkelse i form av
en sakkyndighetserklæring. Du skal avklare
om vedkommende møter helsekravene i
forskriften. Forklar at du kan bli nødt til å
innhente opplysninger fra andre
leger/behandlingsinstitusjoner. Forklar
vedkommende at hvis han/hun har andre
spørsmål om sykdom/behandling som ikke
berører helseerklæringen så må dere
diskutere dem etter at helseundersøkelsen er
over.
Kontroller identitet. I praksis: Kjenner du ikke
pasienten må vedkommende vise
legitimasjon.
Gå gjennom egenerklæringen (klinisk
intervju) og avklar sykdommer og
helsetilstander som måtte fremkomme. I
tillegg bør du i journalen skrive tydelig hvilken
stilling og arbeidsoppgave arbeidstakeren har
– det er ikke alltid dette feltet er like godt
utfylt. Jeg foreslår også at du journalfører
opplysninger om røykevaner selv om ikke
dette er anført på skjemaet – røyking er en
risikofaktor for en rekke sykdommer.
Gjennomfør en klinisk undersøkelse – denne
skal som minimum omfatte:
o Synsskarphet ved Snellens tavle eller
tilsvarende både med og uten briller
o Synsfelt



Ved første gangs undersøkelse:
Fargesyn ved Ishiharas tavler eller
tilsvarende
o Puls og blodtrykk
o Rentoneaudiometri (veilederen
anfører helsekrav knyttet til
frekvensområdet 500-4000 Hz)
o Høyde og vekt. Beregn BMI (KMI).
Ved BMI>30 må du også måle
midjemål
o Kjemisk undersøkelse av urin
(strimmel)
o ”Vanlig klinisk undersøkelse”
 Hva den ”vanlige kliniske
undersøkelsen” skal
inneholde er ikke definert i
veileder. For min egen del
så gjennomfører jeg
inspeksjon i svelget (gir en
viss indikasjon på omfang
av tannråte/tannhygiene),
auskultasjon av lunger og
hjerte og inspeksjon av
trunkus (pasienten kler av
seg på overkroppen). Jeg er
mottagelig for en justering
av hva som er korrekt faglig
norm, men i forhold til en
sertifiseringsundersøkelse
så ser jeg lite gevinst i
palpasjon av buk og
refleksundersøkelse.
Utsted helseerklæring eller erklæring om ikke
oppfylte helsekrav med skjema angitt på
Fylkesmannen Rogaland (FMRO) sine sider.
Arbeidstakeren får original av skjema, kopi
skal ikke sendes noen offentlig myndighet.

Prisen for helseundersøkelsen er ikke regulert i
forskrift eller overenskomst – den fastsettes av den
enkelte lege.

Utstedelse av helseerklæring / Erklæring
om ikke oppfylte helsekrav
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Etter avsluttet undersøkelse så skal du trekke en
konklusjon. Den bør være en av de tre nedenstående:

nødvendige helseopplysninger innhentet. Teoretisk
kan man tenke seg at Helsedirektoratet v/FMRO vil
tilbakekalle godkjenning hvis petroleumslegen ikke har
tilstrekkelig kompetanse til å kunne avklare om
helsekravene er oppfylt. Personlig tror jeg det vil være
en høyst teoretisk sannsynlighet, men for
arbeidstakeren vil det selvsagt være en stor ulempe å
måtte henvende seg til en annen petroleumslege.

Jeg er usikker på om helsekravene er oppfylt
De aller fleste som møter til helseundersøkelsen vil
trolig oppfylle helsekravene. En sjelden gang er det
opplagt at helsekravene ikke er oppfylt og utstedelse
av ”udyktighetserklæring” er åpenbart nødvendig.
Men de vanskelige situasjonene er selvsagt de
gangene hvor du er i tvil. Hva gjør du da?








Helsekravene er oppfylt. Du utsteder
helseerklæring. Normal gyldighetstid er to år,
men du kan forkorte gyldighetstiden hvis du
mener det er riktig. Du kan ikke gi noen andre
begrensninger eller vilkår. Det innebærer at
den som får helseerklæringen i prinsippet skal
være helsemessig skikket til å ivareta alle
arbeidsoppgaver offshore
Helsekravene er ikke oppfylt. Du utsteder
erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Du bør
da gi han/henne en skriftlig begrunnelse med
henvisning til regelverket (forskrift og
veileder) og informere om adgangen til å få
prøvet saken hos FMRO. Se under.
Saken er ikke tilstrekkelig opplyst. Et fint
uttrykk for å si at du trenger flere
opplysninger for å komme til en konklusjon.
Det kan være en manglende
spesialisterklæring eller
komparentopplysninger. Innhent
opplysninger og avklar om helsekravene er
oppfylt.

Et fjerde alternativ ”be arbeidstakeren kontakte en
annen petroleumslege” står ikke på listen.
Petroleumslegen forventes å komme med en
konklusjon når helseundersøkelsen er avsluttet og





Hvis du er i tvil om sannsynligheten for og
konsekvensene av helsesvikt (f.eks en
rytmeforstyrrelse) så innhenter du
kunnskapstatus på området fra anerkjente
vitenskapelige kilder. UpToDate er en effektiv
måte å få slike kunnskap på. Ta gjerne direkte
kontakt med spesialist, men vær
oppmerksom på at den medisinske
konsekvensen av en funksjonssvikt (f.eks
forbigående brystsmerter) kan framstå som
bagatellmessige, men kan utløse bruk av
beredskapsressurser (ilandsending med SARmaskin) offshore. Du må fortolke
funksjonssvikten i sammenheng med en
arbeidstaker som skal kunne ivareta kritiske
overvåkings- og beredskapsoppgaver
offshore. Det er ikke akseptabelt å ignorere
en helsesvikt fordi arbeidstakeren for tiden
bare har lavrisikoppgaver (for eksempel
catering) – helseeerklæringen skal sikre at
arbeidsgiver kan bruke arbeidstakeren
generelt uten å måtte ta hensyn til helsesvikt
ved tildeling av arbeidsoppgaver.
Du kan kontakte andre erfarne
petroleumsleger eller andre institusjoner
med erfaring med helsesertifisering som
Norsk Senter for Maritim Medisin og
Luftfartstilsynet for å høre hvordan
helsesvikten ville blitt vurdert i annen
yrkessammenheng (Sjøfart, Luftfart)
Du kan kontakte Fylkesmannen i Rogaland.
Fylkesmannen har veiledningsplikt og kan gi
generelle råd.
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Helsekravene er ikke oppfylt – hva nå?
Som angitt over: Utsted erklæring om ikke oppfylte
helsekrav. Gi arbeidstakeren en skriftlig begrunnelse.
Forklar vedkommende at saken kan prøves hos FMRO.
Strengt tatt er det arbeidstakeren som skal søke
dispensasjon mens petroleumslegen skal begrunne
vedtaket sitt. Les først FMRO sin nettside om
framgangsmåten ved dispensasjon. Når saken skal
prøves hos Fylkesmannen er det viktig at saken er godt
(fullstendig) medisinsk utredet. Det er ofte helt
spesifikke forhold som skal belyses (HbA1C,
innleggelser, medikamentbruk osv.) før FMRO evt kan
innvilge dispensasjon. Ikke minst er det viktig at
Fylkesmannen får oppgitt (detaljert) arbeidsoppgaver
– gjerne i form av en stillingsbeskrivelse. Det bør klart
framgå om stillingen innebærer beredskapsoppgaver
eller deltakelse i risikoutsatte arbeidsoperasjoner. En
erklæring fra arbeidsgiver om oppgaver er nyttig.
Fylkesmannen kan velge å omgjøre vedtaket fra
petroleumslegen (uttale at helsekravene er oppfylt),
alternativt kan Fylkesmannen gi dispensasjon hvis det
er forsvarlig og forholdet til sikkerheten ikke taler mot
det. Fylkesmannen vil ofte knytte vilkår til en slik
dispensasjon (ikke nattarbeid, ikke sikkerhetskritisk
arbeid og lignende) I de tilfeller Fylkesmannen gir
dispensasjon (eller påpeker at helsekravene er oppfylt)
må arbeidstakeren gå til petroleumslegen igjen for å få
utstedt selve helseerklæringen. Fylkesmannen
utsteder altså ikke helseerklæringen. Merk at selv om
tilstanden framstår som uendret må arbeidstakeren
likevel søke dispensasjon ved senere fornyelser.
Petroleumslegen kan ikke fornye dispensasjoner – den
rettigheten er begrenset til Fylkesmann (og
klagenemnd). Hvis Fylkesmannen ikke gir medhold
eller gir vilkår som arbeidstakeren er uenig i kan
Fylkesmannens beslutning påklages til en klagenemnd.
Arbeidstakeren vil bli informert om den muligheten av
Fylkesmannen.





Problemdiagnosene
Her kommer en liten ”heads up” for
problemdiagnoser – diagnoser som krever litt ekstra
av deg som petroleumslege:


Insulinbehandlet diabetes mellitus.
Uavhengig om det er Type 1 eller 2: Disse skal
dispensasjonsbehandles for å kunne få
helseattest. Gå i veilederen og sjekk om du
har innhentet opplysninger om alle vilkårene
som må være tilfredsstilt for at FMRO skal



kunne gi dispensasjon. Husk å innhente en
god arbeidsbeskrivelse
ADD og ADHD. Disse er notorisk vanskelig å
vurdere. Først og fremst: Innhent god
informasjon fra fastlege og evt. spesialist som
har behandlet tilstanden. Mange av disse
vurderes som så stabile at de ikke har hatt
kontakt med spesialisthelsetjenesten på
mange år. Gode komparentopplysninger,
opplysninger fra arbeidsgiver og evt. en
nevropsykologisk vurdering kan gi grunnlag
for å behandle dispensasjon.
Spesialistvurdering (psykolog eller psykiater)
er selvsagt ønskelig, men vil ha begrenset
nytte hvis den gjøres ad hoc uten

forutgående kjennskap til pasienten.
Alkohol- og stoffmisbruk. Hovedregelen her
er at ingen med aktuelt misbruk kan
godkjennes, men de som har vært rusfri i
minimum 6 måneder og følges opp med
rusmiddelprøver kan godkjennes etter en
individuell vurdering. Veiledningen er ikke
eksplisitt, men jeg vil anbefale
tilbakeholdenhet med å godkjenne
arbeidstakere med tidligere misbruk og
aktuell psykisk lidelse (depresjon, ADHD m.fl.)
Mange av disse bør trolig behandles som
dispensasjonssøknad av FMRO.
ICD (implantert defibrillator). Svært sjelden at
disse kan innvilges dispensasjon. Her kan det
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være fornuftig å be om veiledning fra FMRO i
forhold til saksbehandling.
Overvekt. Her gir veilederen gode anvisninger
for terskel for dispensasjonsbehandling
(BMI>35, Vekt>120 eller livvidde over 115
cm). Det er ikke bare risikoen for fedmeassosiert sykdom som er problemet. En
arbeidstaker med stor kroppsmasse vil være
en utfordring å evakuere i en krisesituasjon
eller bære på båre – uavhengig av om
kroppsmassen består av fett eller muskler.

Veilederen skriver ikke noe om denne
sykdommen – hva skal jeg gjøre?
Mange (de fleste?) tilstandene er ikke beskrevet i
detalj i veilederen. Da må du gå tilbake til de
overordnede helsekravene. Du må ta stilling til om
disse kravene i forskriftsteksten er oppfylt:
«Person som nevnt i § 2 må ikke på grunn av sin
helsetilstand utgjøre en fare for seg selv eller andre
eller for sikker drift av innretningen. Vedkommende
må oppfylle følgende generelle krav til helse:






være fysisk og psykisk i stand til å
mestre opphold på innretningen og
en evakueringssituasjon
være i stand til å arbeide
sikkerhetsmessig forsvarlig til havs
ikke ha en tilstand som kan medføre
at varsling ikke registreres
ikke ha en lidelse hvor bortfall av
nødvendig medisinering eller som av
andre grunner kan medføre alvorlig
fare for egen eller andres helse og
sikkerhet.»

Du må bruke ditt beste skjønn, bruk kunnskapskildene
jeg har referert til tidligere i artikkelen. Spør deg selv:
Kan han få et illebefinnende som gjør at han må
ilandsendes med SAR (det vil svekke beredskapen i
området)? Vil han klare å komme seg raskt nok i
livbåten – alltid? Kan han få anfall eller
oppmerksomhetssvikt som gjør at han ikke får med
seg sikkerhetskritisk informasjon eller overser
varselsignaler? Husk: Du utsteder en generell
helseerklæring for å arbeide offshore. Hvis du mener
at helsa ikke er tilstrekkelig til at han kan utføre annet
arbeid enn det han for tiden har så må han søke
dispensasjon.
Lykke til!

Kommandørkaptein Jan Risberg
jri@nui.no
UVB-Dykkerlegens Kontor
Forsvarets Sanitet

Faglitteratur
I denne spalten ønsker redaktøren og henlede
oppmerksomheten på interessant faglitteratur.
Leserne bes sende innspill til spalten pr e-post til
redaktøren.

Måling av kontrassensitivitet
Koefoed, V. F., et al. 2015. Contrast sensitivity
measured by two different test methods in healthy,
young adults with normal visual acuity. Acta
Ophthalmol 93, 2; 154-161.
Purpose: This study reports contrast sensitivity (CS)
reference values obtained by two different test
methods in a strictly selected population of healthy,
young adults with normal uncorrected visual acuity.
Based on these results, the index of contrast
sensitivity (ICS) is calculated, aiming to establish ICS
reference values for this population and to evaluate
the possible usefulness of ICS as a tool to compare the
degree of agreement between different CS test
methods.
Methods: Military recruits with best eye uncorrected
visual acuity 0.00 LogMAR or better, normal colour
vision and age 18-25 years were included in a study to
record contrast sensitivity using Optec 6500 (FACT) at
spatial frequencies of 1.5, 3, 6, 12 and 18 cpd in
photopic and mesopic light and CSV-1000E at spatial
frequencies of 3, 6, 12 and 18 cpd in photopic light.
Index of contrast sensitivity was calculated based on
data from the three tests, and the Bland-Altman
technique was used to analyse the agreement
between ICS obtained by the different test methods.
Results: A total of 180 recruits were included. Contrast
sensitivity frequency data for all tests were highly
skewed with a marked ceiling effect for the photopic
tests. The median ICS for Optec 6500 at 85 cd/m2 was
-0.15 (95% percentile 0.45), compared with -0.00 (95%
percentile 1.62) for Optec at 3 cd/m2 and 0.30 (95%
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percentile 1.20) FOR CSV-1000E. The mean difference
between ICSFACT 85 and ICSCSV was -0.43 (95% CI 0.56 to -0.30, p < 0.00) with limits of agreement (LoA)
within -2.10 and 1.22. The regression line on the
difference of average was near to zero (R2 = 0.03).
CONCLUSION: The results provide reference CS and
ICS values in a young, adult population with normal
visual acuity. The agreement between the photopic
tests indicated that they may be used interchangeably.
There was little agreement between the mesopic and
photopic tests. The mesopic test seemed best suited
to differentiate between candidates and may
therefore possibly be useful for medical selection
purposes.

frequencies 3,000, 4,000 or 6,000 Hz. Hearing
thresholds were adjusted for age and gender using ISO
7029.
Results: The prevalence of hearing loss among Navy
personnel was 31.4 %. The work exposure variables:
years of work in the Navy, years on vessel(s) in the
Navy and years of sailing in the Navy were associated
with reduced hearing after adjusting for age, gender
and otitis as an adult. Among the work exposure
variables, years of sailing in the Navy was the
strongest predictor of reduced hearing, and
significantly reduced hearing was found at the
frequencies 1,000, 3,000 and 4,000 Hz. CONCLUSIONS:
Our results indicate that time spent on board vessels
in the RNoN is a predictor of reduced hearing.

Støy og eksponering i marinen
Sunde, E., et al. 2015. Noise and Exposure of
Personnel Aboard Vessels in the Royal Norwegian
Navy. Ann Occup Hyg. 59, 2; 182-99.

Hørselstap i marinen
Irgens-Hansen, K., et al. 2015. Hearing loss in The
Royal Norwegian Navy: a cross-sectional study. Int
Arch Occup Environ Health 88, 5; 641-649.
Objectives: Prior studies have indicated a high
prevalence of noise-induced hearing loss (NIHL)
among Navy personnel; however, it is not clear
whether this is caused by work on board. The present
study aimed to assess the prevalence of hearing loss
among Navy personnel in the Royal Norwegian Navy
(RNoN), and to investigate whether there is an
association between work on board RNoN vessels and
occurrence of hearing loss.
Methods: Navy personnel currently working on board
RNoN vessels were recruited to complete a
questionnaire on noise exposure and health followed
by pure tone audiometry. Hearing loss was defined as
hearing threshold levels >/=25 dB in either ear at the

Despite awareness of noise aboard vessels at sea, few
studies have reported measured noise levels aboard
ships. This study aimed to describe the noise levels
aboard vessels in the Royal Norwegian Navy (RNoN),
and to assess the noise exposure of personnel aboard
RNoN vessels. In 2012/2013 noise measurements
were conducted aboard 14 RNoN vessels from four
different vessel classes (frigates, coastal corvettes,
mine vessels, and coast guard vessels) which were
included in this study. Mean and median A-weighted
noise levels (L p,A) in decibel (dB(A)) were calculated
for different locations in each vessel class. The noise
exposure of RNoN personnel was assessed by
dosimeter measurements, and with a task-based (TB)
strategy. The TB strategy used means of area
measured noise levels in locations and the personnel’s
mean reported time spent in the respective locations
to estimate the exposure. Area measurements of
noise during sailing with typical operating modes,
showed that for all vessel classes the noise levels were
high in engine rooms with median L p,A ranging from
86.4 to 105.3 dB(A). In all the other locations the
vessel class with the highest noise levels (coastal
corvettes) had a median L p,A ranging from 71.7 to
95.0 dB(A), while the vessel class with the lowest noise
levels (coast guard vessels) had a median L p,A ranging
from 41.5 to 57.8 dB(A). For all vessel classes the
engineers and electricians had amongst the highest
24-hour noise exposure (L p,A,24h), both before and
after adjusting for estimated use of hearing protective
devices (L p,A,24h > 67.3 dB(A)). The vessel class with
the highest personnel exposure levels (coastal
corvettes) had L p,A,24h ranging from 76.6 to 79.3
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dB(A). The vessel class with the lowest personnel
exposure levels (coast guard vessels) had an L p,A,24h
ranging from 47.4 to 67.3 dB(A). In general, the
dosimeter measurements gave higher exposure levels
than those estimated with the TB strategy. All vessel
classes, except the coast guard vessels, had noise
levels exceeding the RNoN standard’s recommended
maximum noise levels. The area measured noise levels
and the personnel’s exposure estimates indicate that
navy personnel aboard RNoN vessels are at risk of
acquiring adverse health effects from exposure to
noise, and that a program to reduce the noise levels
should be implemented.

Til eftertanke
Optimisme
“We cannot absolutely prove that those are in error
who tell us that society has reached a turning point,
that we have seen our best days. But so said all before
us, and with just as much apparent reason ... On what
principle is it that, when we see nothing but
improvement behind us, we are to expect nothing but
deterioration before us.”
Thomas Babington Macaulay, 1830
in Edinburgh Review.
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I 2015 arrangerte International Maritime health
Association sin konferanse i Norge, nørmere bestemt
Bergen. Dette var første gang sidne 1997 – den gangen
IMHA ble etablert i Oslo. Presidenten i IMHA Alf
Magne Horneland gikk av på årets konferanse etter en
solid innsats på det internasjonale felt.
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Kjære leser
Julen er feiret og et nytt år har så vidt begynt.
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Norsk Forening for Maritim Medisin arrangerte i høst
vårt videre og etterutdannelseskurs på Hotell Opera
som vanlig. Det var god delatagelse og kurset gir
kurstimer fra Legeforeningen og er godkjent som
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