Information till Dig som söker läkarintyg för fartygspersonal (sjötjänstintyg)

Tack för att Du vänder Dig till Medimar för läkarintyg för fartygspersonal!
För att erhålla ett läkarintyg för fartygspersonal behöver vissa hälsokrav uppfyllas. Hälsokraven är
delvis reglerade i internationella sjösäkerhetskonventioner (STCW), men skiljer sig delvis åt mellan
flaggstaterna och beslutas nationellt. Syftet med uppställda hälsokrav för att få arbeta till sjöss är att
säkra att sjöfolk kan utföra sina arbetsuppgifter, samt att de inte riskerar sin eller andras hälsa
genom arbete till sjöss.
I syfte att göra Ditt besök på Medimar smidigt och för att så snabbt som möjligt kunna utfärda Ditt
läkarutlåtande för fartygspersonal önskar vi att Du före Ditt besök på Medimar läst igenom och så
långt som möjligt följt instruktionerna på följande sida.
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Medtag giltig legitimation



Ta reda på vilken stats läkarintyg för fartygspersonal Du behöver från Din arbetsgivare.
Vid Medimar kan finländska, svenska och norska intyg utfärdas.



Önskar du flera staters läkarintyg för fartygspersonal behöver du boka
separata/förlängda besökstider för detta. Har Din arbetsgivare företagshälsovård vid
Medimar står arbetsgivaren i allmänhet för kostnaden för en flaggstats läkarintyg.
Eventuella ytterligare läkarintyg för fartygspersonal debiteras således Dig privat.



Var ute i god tid! Hälsokraven för intyg ändras kontinuerligt och med åldern kan det bli
svårare att uppfylla vissa krav. Uppfylls inte hälsokraven kan intyg inte utfärdas. Dock kan
dispens ofta sökas av flaggstats trafikmyndighet av sjömannen själv. Detta är en tidsödande
process, vilket medför att sjöfolk som inte är ute i god tid och behöver dispens får
arbetsförbud till sjöss i väntan på behandling av ansökan hos trafikmyndighet. Medimar
rekommenderar att sjöfolk bokar in besökstid för läkarintyg för fartygspersonal minst 1-2
månader före att tidigare intygs giltighet går ut/före första arbetspass till sjöss planeras.



För att svenskt intyg ska kunna utfärdas måste svenskt personnummer eller
samordningsnummer innehas och uppges vid läkarbesöket (svenska intyg skrivs digitalt
och går inte att utfärda utan denna uppgift).



Fyll i hälsodeklarationsdelen på förhand! Bäst görs detta genom att skriva ut och fylla i
blanketten hemma före Ditt besök. Alternativt kan blanketten hämtas upp från Medimars
reception och fyllas i före Ditt besök. Ta med ifylld blankett vid besök.
Finländskt intyg: https://www.suomi.fi/suomifi/svenska/etjanster/blanketter/stm_7_01/index.html (Endast 3 första sidorna). Kryssa för 1A eller 2A.
Fyll i 4A-8A, 10A-44A, kryssa för 45A eller 46A. Fyll i 48A-50A. Kryssa för 1B eller 2B. Fyll i
4B-9B. Instruktioner för ifyllning på sid 4.
Svenskt intyg:
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/sjofart/ombordanstalld
a/lakarintyg_far_sjofolk/halsodeklaration_for_sjoman.pdf Samtligt fylls i utom vikt, längd,
blodtryck)
Norskt intyg:
https://portal.sjofartsdir.no/pdf/KS-0497%20Helseunders%c3%b8kelse%20NOB.pdf
Fyll i sid 1-3 (A-F)



Medtag eventuella glasögon/linser. Synskärpa ska testas både med och utan korrigering.



Finländska och norska intyg kräver lämnande av urinprov.
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