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ABSTRACT
The duties onboard any ship include moments of hard physical labour, work in darkness, aloft 

and within enclosed spaces which means that a seafarer must be fit for duty. The national 

requirements for medical fitness of seafarers differ between countries, although they are all 

based on the same international standard. The aim of this report is to compare the differences 

between the regulations concerning medical certificates for seafarers in the Scandinavian 

countries and to investigate the history of the Swedish regulations. 

We conclude that Sweden would benefit from the reintroduction of the old system of 

Seaman’s Doctors, who presumably are more competent than a doctor not specialized in 

judging the fitness of a seafarer. This system is still in operation and working well in both 

Denmark and Norway.

Finally this report consists of the authors’ own reflexions regarding the medical examinations 

and certificates for seafarers. We also include a few suggestions for further research. 
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ABSTRAKT
Arbetsuppgifterna på ett fartyg kan innefatta hård fysisk påfrestning samt arbete i mörker, på 

hög höjd och i slutna utrymmen vilket betyder att sjöfolk måste vara lämpliga för tjänst-

göringen. De nationella reglerna för medicinsk lämplighet för sjöfolk skiljer sig trots att den

internationella standarden är densamma för alla. Syftet med denna rapport är att åskådliggöra 

skillnaderna mellan regelverken om läkarintyg för sjöfolk i de skandinaviska länderna och 

undersöka historien bakom de svenska föreskrifterna.

Vår slutsats är att det skulle gagna Sverige att återinföra Sjömansläkare, som troligtvis är mer 

kompetenta än en icke specialiserad läkare vad gäller tjänstbarhetsbedömning för sjömän. 

Systemet med sjömansläkare är fortfarande i bruk och fungerar väl i både Danmark och 

Norge. 

Slutligen sammanfattas rapporten av författarnas egna reflektioner kring ämnet i relation till 

resultatet. Förslag till vidare forskning återfinns i slutet. 

Nyckelord: 
Läkarundersökningar för sjöfolk, läkarintyg, sjömansläkare, sjöfartsföreskrifter, sjömäns 
hälsa, hälsokrav, tjänstbarhetsbedömning
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1 Inledning

Varje dag trafikerar handelsfartyg alla världens hav. Ombord på ett fartyg opererar ett mini-

samhälle, oftast en grupp bestående av flera olika nationaliteter. Flaggan som vajar i fartygets 

akter avgör många av de krav som ställs på fartyg och besättning. De medicinska kraven som 

ställs på sjömännen är mycket olika beroende på vilken flagga fartyget har. Vissa nationer 

kräver att sjömännen inte får ha några allvarliga sjukdomar medan andra låter sjömän med 

krämpor och åkommor segla.

På ett fartyg som trafikerar större oceaner finns ingen direkt läkarvård att tillgå, trots 

att en del moment i arbetet till sjöss är farliga. En sjömans dygn kan bestå av arbete i mörker, 

på hög höjd, i slutna utrymmen och med stor fysisk påfrestning. Allt detta i kombination med 

obekväma arbetstider kräver mycket av den enskilda sjömannen då besättningarna hela tiden 

krymper i storlek.

En läkarundersökning av en sjöman utförs av en läkare godkänd att utfärda läkarintyg 

för sjöman. Läkaren följer sin nations regelverk vid utfärdandet. I vissa fall anser sig läkaren 

inte ha tillräckligt stöd av regelverken för att kunna bedöma en sjömans lämplighet för tjänst-

göring ombord. I Skandinavien är läkarens riktlinjer olika och systemen skiljer sig åt vad 

gäller sjömannens läkarintyg och hälsokrav.

Författarna har periodvis under fyra år tjänstgjort ombord på åtta respektive sex fartyg 

och därmed kommit i kontakt med många besättningar. Under vår tid ombord har vi upplevt

att ett antal sjömän enligt oss har varit medicinskt olämpliga för arbete ombord på grund av 

till exempel nedsatt lungkapacitet, strokehistorik, missbruk eller grav övervikt. När vi arbetat 

tillsammans med sjömän som har haft tvivelaktig hälsa har vi blivit fundersamma över både 

fartygets och besättningens säkerhet.

När det visade sig att många var intresserade av ämnet vi valt för vår uppsats blev vi 

än mer inspirerade. Flera parter har uttryckt att det är en analys som ligger i tiden. Efter mail-

korrespondens med Tim Carter, chefsrådgivande läkare för MCA (Maritime Coastguard 

Agency) i UK, som gav oss feedback på våra funderingar fick vi bättre förståelse för de inter-

nationella organisationerna. Han uttryckte till vår glädje: ”You have chosen an important and 

challenging project!”
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1.1 Problemområde

För att få arbeta till sjöss måste man uppfylla vissa medicinska krav. Att varje sjöman upp-

fyller kraven fastställs genom en läkarundersökning. De medicinska kraven för världens 

sjömän skiljer sig åt, trots att arbetet ställer samma krav på den enskilda individen. Detta 

eftersom det är olika nationer med sina respektive nationella lagar som utfärdar läkarintygen. 

Varje sjönation har internationella rekommendationer som grund till sina föreskrifter för 

läkarintyg för sjöfolk. En nation kan välja att enbart implementera dessa rekommendationer 

eller att lagstadga högre krav. De skandinaviska länderna har lagstiftat olika medicinska krav 

på sina sjömän. Hur kommer det sig att Sveriges krav på sjömannens hälsa skiljer sig från 

Norge och Danmarks krav? En sjöman som tjänstgör under en nations flagg måste uppfylla 

den nationens medicinska krav på sjömän. Således kan en sjöman som inte uppfyller kraven 

för att få ett läkarintyg i Norge alltså få ett läkarintyg i Sverige. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

I denna rapport klargörs skillnaderna mellan de svenska, norska och danska regelverken för 

läkarundersökning och läkarintyg för sjömän. Bakgrunden till, samt tillkomsten av de svenska 

föreskrifterna om läkarintyg för sjöfolk utreds även. 

Ovan nämnda syfte kan preciseras i fyra frågeställningar.

1. Hur har de skandinaviska länderna tolkat rekommendationerna i STCW och vilka 

skillnader finns mellan ländernas regelverk?

2. Hur har de svenska föreskrifterna förändrats under de senaste 25 åren?

3. Vilka åsikter har framkommit inför ändringarna i föreskrifterna?

4. Kan förändrade krav i föreskriften leda till friskare sjömän? 
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1.3 Tidigare forskning

Vårt mål är att göra en komparativ studie mellan föreskrifterna i Sverige, Danmark och Norge 

med en mer ingående analys av de svenska föreskrifterna. Tidigare arbeten på samma tema 

har vi inte hittat någonstans. Det finns inga direkta jämförelser gjorda på de tre ländernas krav 

på sjömän. Däremot finns det artiklar skrivna och forskning gjorda på delar av det vi vill 

undersöka. Till exempel finns det artiklar som undersöker hur farligt sjömansyrket är, olika 

sjukdomar till sjöss samt hur högre krav skulle kunna påverka samhället. Vissa av dessa 

artiklar hänvisar vi till i rapporten och de återfinns i källhänvisningen. Konsekvensutredningar 

har gjorts inför varje förändring av de svenska föreskrifterna. Vi har dock inte hittat något 

material som granskar dessa utredningar för att klargöra hur och varför föreskriftsändringarna 

kom till.   

1.4 Avgränsning

Vi har efter en mindre förundersökning konstaterat att de medicinska kraven skiljer sig åt 

beroende på vilken nation som utfärdar läkarintygen. Detta beror på att regelverken skiljer sig 

åt i länderna. På grund av studiens tidsbegränsning kommer vi att avgränsa oss till att enbart 

undersöka de norska, danska respektive svenska regelverken. Vi kommer att behandla regler 

för sjömän som seglar på obegränsad fart och alla typer av fartyg. Inre fart har i Sverige lägre 

medicinska krav och kommer inte att behandlas i denna rapport. Endast sjömän som har 

bryggvakt i sin arbetsbeskrivning och är förstagångsmönstrade behandlas. Djupare granskning 

av läkarintygets utformning kommer inte att göras i denna rapport. 
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1.5 Ord, begrepp och förkortningar

BMI Body Mass Index

Bryggvakt Att framföra fartyget på ett säkert sätt, inkluderat navigering

Föreskrift Detaljregler inom vissa sakområden, författade av myndighet

Författning Ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift

Förordning Regler utan konsekvenser för enskilda medborgare eller företag,

författad av regering

ILO International Labour Convention

IMO          International Maritime Organization

Konsekvensutredning Utredning som föregår en ändring i lagtext

Lagtext Juridiskt gällande skrift såsom föreskrift, förordning, lag och 

författning

Lejdare Trappa eller stege ombord på fartyg

Läkarintyg Läkares intyg om en sjömans hälsotillstånd

Matros Person vars arbetsuppgift är brygg- och hamnvakt samt 

fartygets underhåll m.m.

MLC Maritime Labour Convention

Mönstrad Sjöman under tjänstgöring ombord på fartyg

Obegränsad fart Ingen geografisk begränsning

Ratificera Nationellt införande av internationell överenskommelse

Regelverk Samlade lagtexter

STCW Standars of Traning, Certificates and Watchkeeping

Styrman Person vars arbetsuppgift är navigering, last- och 

lossningsoperationer, sjukvård och säkerhet, 

radiokommunikation m.m.

Tele Medical Läkarkonsultation via telefon för sjukvårdsansvarig ombord

Tjänstbarhetsbedömning Läkarens bedömning om den undersöktes hälsotillstånd tillåter 

att denne får sysselsättas med de arbetsuppgifter som den 

medicinska kontrollen avser

WHO World Health Organization
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2 Bakgrund

För att resultatet ska analyseras korrekt krävs det först att vi sorterar all information och struk-

turerar upp ämnesområdena. Det gäller att sätta sig in i dels vilka som behöver läkarintyg och 

varför, dels hur en lagtext blir till i Sverige. Därmed behövs kännedom om de rekommen-

dationer som ges i The International Standards of Traning, Certificates and Watchkeeping -

95, hädanefter STCW-95. För att underlätta för läsaren ger vi nedan en kort bakgrund till det 

vi anser vara av vikt för att förstå vårt resultat. 

2.1 Ombordarbete idag

Personalen ombord kan delas in i tre avdelningar: däcks-, maskin- och intendenturavdelning. 

Vi beskriver nedan vår målgrupp; den del av däcksavdelningen som har bryggvakt i sin tjänst, 

vilket omfattar befälhavare, styrmän och matroser. Bryggvakt sker kontinuerligt och inne-

fattar ansvar för fartygets navigering och styrning samt att hålla utkik med alla tillgängliga 

medel. Arbetsuppgifterna är många och kan vara krävande i kombination med obekväma 

arbetstider. En styrmans arbetstid delas upp i skift, ofta om två gånger fyra timmar varje dygn. 

Då är den huvudsakliga arbetsuppgiften att framföra fartyget på ett säkert sätt. Arbetsupp-

gifterna innefattar även hamnoperationer såsom ankomst, avgång, lastning och lossning. En 

styrman kan ha ansvar för planering av framtida resor eller säkerheten ombord, det vill säga

underhåll av säkerhetsutrustning såsom livbåtar och planering av övningar. 

Sjukvårdsansvaret ombord ligger också det på en av styrmännen. Under sin bryggvakt 

har styrmannen en matros till hjälp, vars uppgift är att hjälpa styrmannen att hålla utkik mm. 

Bryggvakt kan förekomma både natt och dag samt långa perioder i sträck. Tristess eller stress 

varvat med mörker och stillasittande framför radarskärmar är ett normalt arbetsdygn för en

sjöman. Följande citat av Nolan i artikeln Triple dosis: a view of seamen’s health (1979, 2 s. 

125) ger en god beskrivning av arbetssituationen ombord: 
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For seamen today, stress, fatigue, the amount and nature of work are linked less with the 
natural forces of wind, sea and tide and increasingly to economic forces. The tempo of life 
at sea is cyclical and the seafarer must adjust to the cycle of predictable, frequently dull and 
uneventful watchkeeping routine which is dramatically broken by strenuous, hectic, 
exciting and often dangerous activity associated with arrival in port.

Ombord på ett fartyg kan allt hända och den externa hjälpen är ofta utom räckhåll. Det gäller 

att besättningen är alert och väl införstådd med olika situationer som kan uppstå. Från att ha 

varit soffkompisar framför tv:n ska besättningen i nästa minut kunna vara tillbaka till sina 

befattningar för att till exempel lösa en uppkommen nödsituation. Vid både övningar och 

nödsituationer krävs en god fysik hos sjömannen eftersom dessa bl.a. kan bestå av spring i 

lejdare, dragning av brandslangar eller klättring i lotslejdare. Även det dagliga arbetet kan 

bestå av att klättra ner i stora och små slutna utrymmen, att ta sig in och ut ur en livbåt eller 

arbete på hög höjd.

Som omnämns i Socialstyrelsens föreskrifter (1982:21) m.m. om hälsoundersökning 

av sjöfolk, hädanefter SOSFS 1982:21, så erbjuds sjömän på obegränsad fart inte samma 

möjligheter att få hjälp vid sjukdom eller skada som personer iland. I vissa fall kan en resa ta 

flera veckor utan att nå hamn. Skeppsapoteket, tillsammans med den begränsade kunskap som 

den sjukvårdansvarige ombord har och läkarkonsultation från Tele Medical, är då den enda 

hjälpen för den sjuke eller olycksdrabbade sjömannen. Befälhavarens ansvar är att bedöma 

om fallet är så allvarligt att fartyget måste ändra kurs och gå till närmaste hamn för att den 

sjuke ska komma under läkarvård. 

2.2 Sjömansläkare

I Sverige fanns innan år 1979 särskilda sjömansläkare. Dessa var de enda läkare som hade rätt 

att utfärda läkarintyg för sjömän. I Proposition 1978/79:19 om hälsoundersökning av sjöfolk

ändrades dock lagen år 1979 så att alla legitimerade läkare idag kan utfärda intyg för sjömän. 

SOSFS 1982:21 beskriver att avsikten med bestämmelsen var att varje sjöman, enkelt och 

med kort varsel, skulle kunna få ett läkarintyg utfärdat, istället för att behöva resa till en sär-

skilt utsedd läkare.

Våra grannländer har behållit förfarandet med sjömansläkare. I Norge finns idag 411 

sjömansläkare enligt den norska maritima myndigheten. Motsvarande siffra i Danmark är 
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enligt den danska maritima myndigheten 108 stycken medan vi i Sverige år 2009, enligt 

läkarförbundets hemsida, hade ca 33 400 läkare behöriga att utfärda läkarintyg. Läkare som 

utfärdar läkarintyg i utlandet för respektive land är inte medräknade. 

2.3 De maritima myndigheterna

Fakta på Sjöfartsverkets hemsida upplyser om att sjöfartsadministrationen har funnits i vårt 

land under olika former i många hundra år. Det sjöfartsverk som idag existerar bildades år 

1969. Till en början hade det bland annat hand om lotsning, farleder, nautiska publikationer, 

fyrar, sjöräddning, föreskrifter och inspektioner. Under Sjöfartsverket fanns tidigare Sjöfarts-

inspektionen. Enligt Transportstyrelsens hemsida sammanfördes år 2009 Sjöfartsinspektionen 

med Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, delar av Länsstyrelsen och 

Vägverket. Tillsammans bildade dessa den nya Transportstyrelsen. Detta medförde att Trans-

portstyrelsens sjöfartssektion blev ansvarig myndighet för framförallt föreskrifter, behörig-

heter, arbetsmiljö, miljöskydd och tillsyn.

Det nu gällande norska regelverket för läkarintyg för sjöfolk heter FOR 2001-10-19 nr 

1309: Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip, hädanefter det norska regel-

verket. Det tillhandahålls av Sjöfartsdirektoratet, den norska maritima myndigheten. Enligt 

Sjöfartsdirektoratets hemsida ingår i deras ansvar bl.a. tillsyn, behörigheter, arbetsmiljö, före-

skrifter, inspektioner och miljöskydd.

Det nu gällande danska regelverket för läkarintyg för sjöfolk heter Bekendtgørelse om 

lægeundersøgelse af søfarende og fiskere, hädanefter det danska regelverket. Det tillhanda-

hålls av den danska maritima myndigheten vilket är Søfartsstyrelsen. Dess ansvarsområde går 

att läsa om på Søfartsstyrelsens hemsida och omfattar bl.a. behörigheter, arbetsmiljö, före-

skrifter, inspektioner och miljöskydd. 
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2.4 Det svenska regelverkets bakgrund och historia

Riksdagen utfärdar lagar, regeringen utfärdar förordningar och myndigheterna utfärdar före-

skrifter. För att få förståelse för hur föreskrifterna om läkarintyg för sjöfolk har tillkommit 

krävs en historisk återblick. Föreskrifterna utfärdades från första början av Socialstyrelsen, 

SOSFS 1982:21, i samråd med Sjöfartsverket i enlighet med Näringsdepartementets för-

ordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk, hädanefter SFS 1979:38. Föreskrifterna om-

fattade dock inte syn och hörsel, utan det var en annan föreskrift utfärdad av Sjöfartsverket. 

År 1985 påbörjade Socialstyrelsen en utredning om en eventuell ändring i sin föreskrift. 

Under utredningens gång kom ett beslut år 1988 från Näringsdepartementet att Sjöfartsverket 

istället skulle utfärda dessa föreskrifter i samråd med Socialstyrelsen. Utredningen flyttades 

då över till Sjöfartsverket som, med Socialstyrelsens förslag som grund, utfärdade Sjöfarts-

verkets kungörelse (1990:8) med föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av 

sjöfolk, hädanefter SJÖFS 1990:8. När Transportstyrelsen bildades 2009, lämnade Sjöfarts-

verket över ansvaret för föreskrifterna till dem, även detta i enlighet med nya ändringar i 

Näringsdepartementets förordning om läkarintyg för sjöfolk. 

Den nu gällande föreskriften heter Transportstyrelsens föreskrifter (2009:3) om läkar-

intyg för sjöfolk, hädanefter TSFS 2009:3. Denna föreskrift baseras på SJÖFS 1990:8, vilken i 

sin tur baseras på SOSFS 1982:21. Föreskrifterna från 80- och 90talet innefattar ett antal sidor 

och bilagor medan dagens föreskrift är färre sidor och utan bilagor. Ett separat dokument har 

skapats vid sidan av dagens TSFS 2009:3 för att förtydliga texten. Detta dokument heter 

Anvisningar till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:3) om läkarintyg för sjöfolk, 

hädanefter Anvisningar.

I mönstringslagen (1983:929, 5§) anvisas att en sjöman “inte på grund av sitt hälso-

tillstånd ska vara olämplig för befattningen eller sjömansyrket”. Formuleringen är något svår-

tydd men innebörden är att sjömän skall vara friska nog att genomgå läkarundersökningar 

som leder till att läkaren utfärdar ett särskilt intyg. Sjömannen skall enligt denna lag med ett 

läkarintyg visa att hinder på grund av dennes hälsotillstånd inte föreligger för tjänstgöringen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer över meddelar närmare före-

skrifter om läkarundersökning av sjömän och om läkarintyg.

I fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) anvisas att en besättningsmedlem ska upp-

fylla de krav på syn och hörsel som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter.

I SFS 1979:38 anvisas följande: Läkarintyg för sjöfolk i Sverige får endast utfärdas av 

den som är behörig att utöva läkaryrket. Närmare föreskrifter om läkarundersökningen får 
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utfärdas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen. Närmare föreskrifter om 

kraven på syn- och hörselförmåga får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med 

Socialstyrelsen. Samråd ska även ske med berörda organisationer för redare och ombord-

anställda.

Figur 1. Illustration över föreskriftens bakgrund och historia.

En betydande ändring i en föreskrift föregås i de flesta fall av en konsekvensutredning enligt 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. En sådan utredning 

syftar till att utreda föreskrifternas eventuella konsekvenser. Intressenter såsom statliga myn-

digheter, kommuner, landsting, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt 
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Förordning om läkarintyg för 
sjöfolk Näringsdepartementet
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eller på något annat betydande sätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig i frågan och om 

konsekvensutredningen. 

En konsekvensutredning ska enligt förordningen 2007:1244, 6§ innehålla följande:

1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,

2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd,

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,

4. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 
jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen,

5. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter 
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och

6. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser.

Vanligtvis görs en sammanställning av all inkommen data och resultatet skickas ut till de 

tillfrågade intressenterna.

2.5 Internationella organisationer

År 1948 etablerades IMO, International Maritime Organization, av en internationell konferens 

i Genève. På IMO’s hemsida återfinns att syftet med IMO är att samla alla sjönationer under 

ett tak för att arbeta fram en enhetlig standard för maritim säkerhet, navigation och förebyg-

gandet av marin förorening från fartyg. Idag har IMO 169 medlemstater och 3 associerade 

medlemmar.

IMO har författat en internationell konvention som ligger till grund för utbildning, 

certifiering och arbeten ombord. Konventionen heter idag STCW-95 och är en uppdaterad

version av STCW-78. En medlemsnation som har ratificerat IMO och därmed STCW ska 

följa minimikraven. Därefter är det upp till den egna nationen att ställa högre krav om så 

önskas. STCW-95 I/9 behandlar läkarintyg och sjömannens hälsa. I dagsläget finns inga 

medicinska krav utan enbart rekommendationer. Nästa version av STCW som ska publiceras 

inom kort kommer att innefatta ett fåtal fler minimikrav och kompletterande rekommen-
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dationer. ILO, International Labour Organization, och WHO, World Health Organization, är 

två organisationer som arbetar tillsammans med IMO. På respektive hemsida förklaras att ILO 

arbetar tillsammans med regeringar, arbetsgivare och arbetstagare för att få fram en så bra och 

effektiv arbetsmiljö som möjligt och att WHO är en organisation som arbetar med globala 

hälsofrågor.

Samtliga organisationer ovan har varit inblandade då sjöarbetskonventionen MLC 

2006, Maritime Labour Convention 2006, har tagits fram. Konventionen innefattar sjömäns 

arbets- och levnadsvillkor och inkluderar information om läkarundersökning för sjömän. 

Enligt Transportstyrelsen kommer Sverige att ratificera konventionen i augusti år 2011 och 

därmed kommer den att träda i kraft under år 2012. 

2.6 Läkarwebben

På Transportstyrelsens hemsida finns en elektronisk webbtjänst, kallad läkarwebben, som 

innebär att läkaren kan utfärda digitala intyg. För att läkaren ska få tillgång till läkarwebben 

ska denne ha svensk läkarlegitimation, gå igenom en interaktiv utbildning om livet ombord 

och ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Den interaktiva utbildningen görs på 

Transportstyrelsens hemsida. Den innefattar kortfattat varför läkarintyg för sjöfolk finns, 

information om sjömanslivet och avslutas med 18 frågor som läkaren ska svara på. Innan 

läkarwebben fanns hade läkaren inget ansvar att skicka in intyget till Transportstyrelsen, utan 

lagrade enbart informationen i sina egna journaler. Sjömannen fick själv ansvara för att skicka 

in sitt intyg till Transportstyrelsen vid behörighetsansökning. Läkare som använder läkarweb-

ben skickar med automatik intyget digitalt till Transportstyrelsen, om sjömannen godkänner 

detta. Godkänner sjömannen digital lagring kommer andra läkare och Transportstyrelsens 

behörighetshandläggare att kunna hämta viss data om sjömannen t.ex. för behörighetsansökan 

eller vid ny läkarundersökning.
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3 Metod

Metodbeskrivningen behandlar hur rapporten har kommit till och hur författarna har nått fram 

till resultatet. Metoden är viktig att ta hänsyn till om rapportens relevans skall kunna bedö-

mas. Denna rapport utgörs av en utredning och analys, snarare än forskning. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006) menar att forskning och utredning idag närmar sig varandra allt 

mer. Vi anser dock att forskning tar fram ny kunskap medan utredning eller analys samman-

ställer redan känd kunskap på ett nytt sätt. Eftersom rapporten grundar sig på kända lagtexter 

och konsekvensutredningar avser vi härmed att kalla det för en processanalys. Genom denna 

processanalys vill vi få svar på våra frågeställningar och därmed belysa hur en förändring av 

dagens föreskrift om läkarintyg för sjöfolk skulle kunna ge en säkrare sjöfart. 

3.1 Genomförande

Arbetet startade redan våren 2010, med att studera läkarintyg för sjömän. Kontakt togs på ett 

tidigt skede med anställda på Transportstyrelsen, vilka visade sig positiva till uppsatsplanerna. 

På grund av ombordpraktik låg arbetet nere under en period. I januari 2011 inleddes en data-

sökningsfas som pågick i två månader. Kontinuerlig kontakt med läkare, sakkunniga, mari-

tima myndigheter och andra intressenter resulterade i en mängd data som i resultatet granskas 

och analyseras.

Rapporten består av en komparativ studie mellan olika länder och mellan olika ver-

sioner av den svenska föreskriften genom tiderna. På grund av tidsbrist och begränsad språk-

kunskap har enbart tre länder ingått i studien. Enligt Denks Komparativ metod – förståelse 

genom jämförelse har vi valt att göra en fokuserad komparativ studie eftersom vi studerar ett 

antal faktorer hos en mindre grupp länder. 

En jämförelse mellan regelverken i Norge, Danmark och Sverige görs i förhållande till 

rekommendationerna i STCW. Detta för att beskriva hur länderna har tolkat de internationella 

rekommendationerna. Därefter görs en sammanställning i tabellform för att påvisa skillnader 

på de medicinska kraven i de tre länderna. Tabellen är utformad med hjälp av de tabeller som 
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finns i det norska och dansk regelverket. I det svenska regelverket står rekommendationerna 

endast i löpande text men har gjorts om till tabellform. Själva tabellen återfinns som Bilaga 1

medan en systematisering av tabellen kartlägger skillnaderna mer överskådligt i Tabell 2 

under rubrik 4.1. Efter jämförelsen lämnas Norge och Danmark och fokus läggs istället på det 

svenska regelverket och dess bakgrund. 

För att förstå utformningen av de svenska föreskrifterna för läkarintyg för sjöfolk har 

författarna läst lagar, föreskrifter och konsekvensutredningar. Även här kommer en jämförelse 

att ske i syfte att synliggöra ändringarna i den svenska föreskriften under årens gång. Förfat-

tarna påvisar eventuella skillnader och söker utreda på vilken grund ändringar har gjorts.

3.2 Datainsamling

Information har samlats in i ett första skede för att få en bredare förståelse för ämnet. Med 

hjälp av sakkunniga inom maritim hälsa, fackföreningar och de maritima myndigheterna i 

Skandinavien har artiklar, hemsidor, facklitteratur, lagar och föreskrifter erhållits. Samtidigt 

som litteraturstudien ägt rum har mailkontakt och samtal ägt rum med Tim Carter, medicinsk 

rådgivare åt IMO och ILO, läkare Henrik L. Hansen som skrivit ett flertal vetenskapliga 

artiklar i ämnet samt läkare Hans Gunnar Øverengen som arbetat flera år som matros och 

styrman, undervisar i sjöfartsmedicin och nu utför läkarundersökningar av sjömän.

Två dagar har spenderats på Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i Norrköping för att 

erhålla material från arkiven. Intervjuer utfördes då med behörighetshandläggare och jurister

på Transportstyrelsen.

Regelverk var lätta att finna eftersom det mesta finns på hemsidor på internet. Vissa 

äldre föreskrifter fick beställas från Socialstyrelsen. Underlag, såsom konsekvensutredningar 

fanns väl dokumenterade i Sjöfartsverkets arkiv. Avsikten var i början att även granska under-

laget till Norges och Danmarks regelverk. Detta visade sig inte var möjligt då materialet var 

svårt, för att inte säga omöjligt, att få tag på från våra grannländer. Transportstyrelsen och 

Sjöfartsverket i Sverige har varit exceptionellt tillmötesgående och delgivit oss både det mate-

rial och den information som vi efterfrågat.
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3.3 Etik

Samtliga personer som vi har involverat är underrättade angående vår rapport. De som nämns 

vid namn i rapporten har gett sitt medgivande härom. De personer som arbetar vid Transport-

styrelsen och Sjöfartsverket har vi valt att inte nämna vid namn eftersom de uttalar sig i egen-

skap av anställda på respektive myndighet. Det får alltså anses vara myndighetens åsikt som 

förmedlas. 

3.4 Källkritik

Det är viktigt för ett korrekt reslutat att informationen som ingår i rapporten ifrågasätts och 

granskas av författarna. I denna rapport har analys enbart gjorts av regelverk, det vill säga

primärdata. Dessa får antas vara utfärdade efter gällande juridiska normer och praxis och 

därmed ha hög trovärdighet. En del data har vi hämtat från internet. Detta får anses som 

primärdata eftersom det hämtats från organisationens egen hemsida. 

Tre av artiklarna som hänvisats till i rapporten är vetenskapliga artiklar. De har pub-

licerats i allmänt erkända tidskrifter av sakkunniga skribenter. Sundhedsundersøgelse af 

Søfolk är en rapport skriven av två danska studenter. Vi refererar till denna eftersom den ger 

en beskrivning av hälsan hos danska sjömän. 

I de fall vi inte har funnit tryckt material har vi hämtat information från källans egen

hemsida. Hemsidorna är daterade enligt datumet informationen är hämtad. 

3.5 Objektivitet kontra subjektivitet

En analys eller utredning kan aldrig vara helt objektiv och neutral. Författarna till denna 

rapport är själva sjömän, men har inte arbetat till sjöss mer än ett år vardera och då som 

studerande praktikanter. Erfarenheten till sjöss kan påverka innehållet i rapporten även om 

författarna har försökt att tolka det insamlade materialet på ett objektivt sätt. Det bör dock 

påpekas att författarna genom sin erfarenhet från början ställt sig kritiska till att det ställs 
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mycket högre medicinska krav på piloter och lokförare än på sjömän. Denna kritik har även 

bekräftats genom intervjuer med sakkunniga och läkare. 

Av egna erfarenheter kan författarna hävda att det till sjöss idag finns alla kategorier 

av människor, däribland vissa som har hälsoproblem p.g.a. övervikt, hjärtproblem, psykiska 

åkommor m.m. Det är inte författarnas avsikt att dölja sina åsikter men under arbetets gång

har författarna ändå gjort sitt bästa för att lägga dessa åt sidan för att på ett korrekt och objek-

tivt sätt beskriva och analysera data. Resultatet har presenterats på ett neutralt sätt och baseras 

enbart på primärdata och fakta. I den slutliga diskussionen kommer dock en del egna reflek-

tioner att göras. 
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4 Resultat och analys

Under denna rubrik presenteras all data, sammanställd till analyserbar information. För att ge 

läsaren en förståelse för innehållet i regelverken börjar vi med en jämförelse av dessa i Skan-

dinavien. Därefter kartlägger vi i text och tabellform hur de svenska regelverken ändrats 

genom åren. Avslutningsvis redogör och analyserar vi för konsekvensutredningarna som 

gjorts av Transportstyrelsen och Socialstyrelsen. 

4.1 En jämförelse av Norges, Sveriges och Danmarks regelverk

I STCW 95 Convention, Section B - I/9 står följande:

3. The standards should, so far as possible, define objective criteria with regard to fitness 
for sea service, taking into account access to medical facilities and medical expertise on 
board ship. They should, in particular, specify the conditions under which seafarers 
suffering from potentially life-threatening medical conditions controlled by medication may 
be allowed to continue to serve at sea. 

4. The medical standards should also identify particular medical conditions, such as colour 
blindness, which might disqualify seafarers from holding particular positions on board ship.

Ovanstående citat är STCWs rekommendationer till vad en hälsoundersökning ska innehålla 

och vad läkaren ska ta hänsyn till. Medlemsnationerna ska själva tolka texten och formulera 

sina egna regelverk därefter. Nedan går att läsa den jämförelse som gjorts av de tre skandi-

naviska regelverken. Den är delvis utförd gentemot STCWs rekommendationer och ska läsas 

med de två punkterna ovan i åtanke.

Utöver de medicinska kraven som återfinns i Bilaga 1, skiljer sig de skandinaviska 

regelverken åt gällande krav på läkaren, anmälningsplikt, giltighetstid och sjukskrivning.

Skillnaderna som presenteras nedan har tagits direkt ur det norska, det danska samt det 

svenska regelverket.

Norge och Danmark har speciella sjömansläkare, utnämnda av deras maritima 
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myndigheter. Dessa läkare är de enda godkända läkarna att utfärda läkarintyg för sjömän. I 

Sverige får alla legitimerade läkare, tillåtna att utöva läkaryrket, utfärda läkarintyg för sjömän. 

Om en läkare i Norge eller Danmark anser att en sjöman inte uppfyller de medicinska 

kraven, måste läkaren anmäla detta till den respektive maritima myndigheten. Något sådant 

krav på läkaren går inte att finna i de svenska föreskrifterna. Detta leder till att det i Sverige 

inte finns något hinder för en nekad sjöman att söka nytt läkarintyg hos en annan läkare. Sjö-

mannen kan alltså fortsätta att gå till en ny läkare tills han av någon blir godkänd. I Norge och 

Danmark kan en nekad sjöman överklaga beslutet till den maritima myndigheten för att där-

efter genomgå en ny undersökning. Enligt samtal med det norska Sjofartsdirektoratet och dan-

ska Sofartsstyrelsen finns statistik över nekade sjömän i dessa länder. Denna typ av statistik 

förekommer i dagsläget inte i Sverige. 

I Danmark ska en ny hälsoundersökning utföras om det, t.ex. efter en sjukavmönst-

ring, anses tveksamt att sjömannen inte längre uppfyller de medicinska kraven. I Norge krävs 

en ny hälsoundersökning om sjömannen varit sjukskriven i mer än åtta veckor. Först därefter 

är denne godkänd för tjänstgöring ombord igen. Detsamma gäller om en sjöman blir mönstrad 

till en ny position som kräver högre medicinska krav än tidigare. I Sverige är det upp till 

befälhavaren eller redaren att kräva ett nytt läkarintyg för en sjöman som sjukavmönstrats 

innan denne återigen får tillträde till sin befattning. 

Kraven på giltighetstid för läkarintyg är lika i Danmark, Norge och Sverige. Är sjö-

mannen över 18 år gäller läkarintyget i två år och för en sjöman som är under 18 år gäller 

läkarintyget endast ett år. Anser läkaren att tätare hälsokontroller behövs får denne förkorta 

giltighetstiden ytterligare, då med anmärkning på läkarintyget. I Norge begränsas även giltig-

hetstiden på läkarintyget till ett år även då sjömannen passerat 50 år.

De medicinska kraven är uppdelade i två grupper; sjömän som har bryggvakt i sin 

arbetsuppgift och/eller ingår i säkerhetsbesättning samt övriga sjömän. De danska och norska 

regelverken ställer upp sina medicinska krav i tabellform. Kraven formuleras med ska leda till 

avslag och kan leda till avslag. I det svenska regelverket formuleras de medicinska kraven i 

löpande text och med många olika formuleringar. För att lättare åskådliggöra skillnaderna 

över de medicinska kraven mellan de tre föreskrifterna har en sammanställning gjorts i tabell-

form, se Bilaga 1. Tabellen är uppdelad i tre kolumner, en för varje land. Vissa sjukdomar

bedöms olika beroende på om sjukdomen är välkontrollerad eller ej, respektive symtomfri 

eller ej. Sjukdomen delas då upp i två rader i tabellen. 

Sjukdomarna har en färg- och bokstavskod i tabellen som förklaras i tabelltexten. 

Bedömer en läkare att en sjöman, enligt regelverken, har en sjukdom som är ett absolut hinder 
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för sjötjänstgöring kommer ett läkarintyg inte att utfärdas. Diagnostiseras sjömannen med en 

sjukdom som utgör möjligt hinder för sjötjänstgöring kommer läkaren att behöva göra en be-

dömning om sjömannen kan tjänstgöra till sjöss eller ej. 

Nedan har en sammanfattning gjorts av tabellen i Bilaga 1 för att visa statistik över 

ländernas medicinska krav på sjömannen.

Tabell 2. Sammanfattning av Tabell 1 i Bilaga 1.

Danmark Norge Sverige
Antal omnämnda sjukdomar 29 32 23
Sjukdom som inte benämns i regelverket 6 4 12
Absoluta hinder för sjötjänstgöring 27 24 2
Möjliga hinder för sjötjänstgöring 14 18 22

Tabellen ovan är inte helt rättvisande eftersom vissa diagnoser räknas två gånger, men den ger 

ändå en generell sammanfattning. Danmark och Norge har fler medicinska krav omtalade i 

sina föreskrifter. Dessutom utgör mer än hälften av diagnoserna så kallade absoluta hinder, 

medan bara två stycken av diagnoserna utgör absoluta hinder i Sverige.

Några av diagnoserna i tabellen är värda att kommenteras. Intressant är att Sverige inte 

kommenterar övervikt alls i sina Anvisningar trots att det är ett påvisat problem till sjöss. I sin 

undersökning Sundhedsundersøgelse af søfolk visar Jensen och Robertsen att 84% av de till-

frågade sjömännen upplever att det finns ett problem med övervikt hos danska sjömän och att 

den nuvarande läkarundersökningen inte tar upp problemet tillräckligt. Både Norge och Dan-

mark har dock krav på BMI i sina regelverk.

Andra diagnoser som Sverige inte tar upp i sina Anvisningar är sjukdom i balansorg-

anen, hypertoni, sömnapné, leversjukdom och anafylaxi. Både hypertoni och sömnapné är 

vanligt hos överviktiga. Hypertoni (förhöjt blodtryck) kan påverka konditionen och därmed 

den fysiska förmågan, medan sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) kan leda till ut-

mattning eftersom sömnen påverkas. Anafylaxi (svår allergi) förekommer hos sjömän och kan 

vara ett stort problem eftersom sjukdomen ofta utbryter plötsligt och mycket kraftigt. Detta 

bekräftas av överläkare på Karlstad sjukhus. 

Efter samtal med Dr Hansen har framkommit att rökning kan vara ett stort problem. 

Rökning leder till många akuta sjukdomar som kan utgöra en risk till sjöss. Detta är ett prob-

lem som inte bör underskattas. I sin artikel Hospitalisation among seafarers on merchant 

ships (2005, s. 145) menar Hansen, Tütchsen och Hannerz att “Smoking is frequent in most 

maritime environments, and obesity has become frequent as the manual workload has been 
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reduced and food become more abundant.”

Utöver syn- och hörsel som inte uppfyller kraven, är det endast alkoholism och narko-

mani som direkt kan medföra att sjömannen bedöms olämplig för sjöfart. Alla de andra 

kraven utgörs delvis av läkarens egen bedömning av patienten. För syn och hörsel är kraven 

olika i länderna. Norge har de hårdaste kraven som innebär att sjömannen måste ha synskärpa 

på 1,0. I Sverige räcker det med synskärpa på 0,8 medan en sjöman på danskt fartyg endast 

behöver ha en synskärpa på 0,5. Dessa siffror avser med eller utan korrektionsglas eller linser.   

4.2 En jämförelse av Sveriges föreskrifter förr och nu

Sammanställningen nedan visar på väsentliga skillnader i de tre senaste föreskriftsversion-

erna; SOSFS 1982:21, SJÖFS 1990:8 och TSFS 2009:3. I nästa stycke analyseras ändringarna 

efter en kort beskrivning.  

Som omskrivs under rubrik 2.4 i denna rapport så har ansvaret för föreskrifterna skif-

tat genom åren. Den första föreskriften författades av Socialstyrelsen, den andra av Sjöfarts-

verket och den sista av Transportstyrelsen. Föreskrifternas innehåll är relativt lika men har 

ändrats till att bli mer generella på senare år. Mer specificeringar, förklaringar och anvisningar 

fanns med i föreskrifterna förr. Omfattningen har därmed krympt från 28 till 25 och därifrån 

till 7 sidor.

Den inledande texten i alla föreskrifter klargör vilka regelverk som ligger till grund för 

föreskriften. I SOSFS 1982:21 förtydligas att alla legitimerade läkare har rätt att utfärda läkar-

intyg för sjömän, medan det i de två andra föreskrifterna hänvisas till en annan lagtext där

informationen återfinns. SOSFS 1982:21 innehåller ett helt kapitel som behandlar sjöfarten 

och arbetet ombord. Detta för att ge läkaren inblick i sjömannens arbetsuppgifter och dagliga 

liv. Olika befattningar, olika fartområden, arbetsmiljö, säkerhet och sjukvård ombord för-

klaras ingående. Denna del är inte med i senare versioner av föreskriften.

Det relevanta som har funnits med i SOSFS 1982:21 men saknas eller gjorts om i de 

nyare versionerna är följande punkter:

● Det en allmän undersökning ska omfatta har omformulerats till det den bör omfatta.

● Att undersökning av blod och urin ska genomföras har omformulerats till om så anses 

erforderligt.
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● Från att formulera det som att sjömannen ska uppvisa nytt läkarintyg efter sjukdom 

eller olycksfall har ansvaret lagts över på befälhavaren eller redaren som får kräva att 

sjömannen genomgår ny läkarundersökning. 

● Förr var läkaren skyldig att anmäla om sjömannen inte uppfyller kraven, d.v.s. om 

hinder för sjötjänst förelåg. Idag finns inget krav på detta. 

● I SOSFS 1982:21 stadgades att både de med anställning eller annan tjänstgöring på 

fartyg samt de som antagits till sjöbefälsutbildning skulle uppvisa ett giltigt läkarintyg. 

I dagens lagtext behöver studenter inte uppvisa läkarintyg. 

Vidare bör observeras att alla punkter ovan stod med i SOSFS 1982:21 men står inte med i 

senaste versionen av föreskrifterna, utan i det separata dokumentet Anvisningar. Dessa 

Anvisningar finns tillgängliga på Transportstyrelsens hemsida. I TSFS 2009:3 hänvisar man 

inte till Anvisningarna, trots att det är här som kompletterande förklaringar till föreskriften 

finns att läsa. Information som plockats bort ur den ursprungliga föreskriften formuleras i 

Anvisningarna med 11 sidor text. 

I SOSFS 1982:21 var lagtexten formulerad som en löpande text, med all information 

samlad i texten. Bilagorna bestod endast av formulär och andra lagtexter. De lagar som i före-

skriften hänvisas till fanns alltså med som bilaga. 

I SJÖFS 1990:8 har den faktiska lagtexten blivit kortare och mycket av det som tagits 

bort har lagts i bilagan Allmänna råd för tillämpningen av kungörelsens föreskrifter. Här for-

muleras kompletterande text till olika paragrafer i kungörelsen. De medicinska krav som 

formuleras i texten har blivit färre, mindre tvingande och mer generella. Från att formulera 

texten är ett hinder för tjänstgöring har formuleringen ändrats till kan utgöra hinder för 

tjänstgöring. Läkaren får alltså mindre rättsliga krav att stötta sig på vid en bedömning av 

sjömannen. Den del av texten som delger läkaren information om livet till sjöss och vilka 

arbetsbördor en sjöman kan ha är borttagen. Läkaren får alltså mindre information att stötta 

sig på även när det gäller att bedöma om en sjöman kan klara av sin befattning ombord. 

När föreskriften togs över av Transportstyrelsen och blev TSFS 2009:3 försvann 18 

sidor. Enligt Transportstyrelsens jurist, som var ansvarig för skapandet av den nya föreskrift-

en, vill Transportstyrelsen idag göra alla föreskrifter så korta och lättlästa som möjligt. Delar 

av de 18 sidor som försvann har omformulerats i dokumentet Anvisningar. Referens till dessa 

Anvisningar saknas dock i föreskriften. 

I tabell 3 görs en sammanställning av skillnaden i de medicinska krav som ställs på 
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sjömannen i de två första versionerna av föreskriften respektive i Anvisningar, som nu inte är 

del av föreskriften utan ett separat dokument. Vissa anser att formuleringen på kraven har 

blivit vagare och mer svårtolkad för läkaren. Detta bekräftas av Dr. Øverengen på Stockholms 

Sjömansläkarmottagning. Han menar att läkaren ensam får ta hela ansvaret för bedömningen 

utan stöd av regelverk eller myndigheter. Se vidare resultat angående detta under rubrik

4.3.2.5. 

Tabell 3 utgörs av olika formuleringar som är direkt tagna från föreskrifterna. Sjuk-

domarna bedöms med 11 olika begrepp. För att göra tabellen överskådlig har vi färgkodat 

begreppen enligt följande:  

Röd färg - utgör absolut hinder, måste avskiljas från sjötjänst, utgör hinder, är hinder

Orange färg - utgör oftast hinder, utgör i regel hinder, bör avrådas, bör i regel ej tillåtas, 

   bör i regel avrådas, utgör i många fall hinder, utgör oftast hinder, utgör i 

  flertalet fall hinder

Gul färg - kan utgöra hinder

Tom ruta - diagnosen har inte kommenterats i texten

Tabell 3. Sammanställning av de medicinska begreppen i de svenska föreskrifterna genom tiderna.

Diagnos SOSFS 1982:21 SJÖFS 1990:8
Anvisningar till 
TSFS 2009:3

Sjukdom som kräver längre tids behandling 
med visst läkemedel

kan utgöra hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Infektionssjukdomar; allmänfarliga/ 
smittsamma

utgör absolut hinder utgör oftast hinder utgör oftast hinder

Tuberkulos; smittförande
måste avskiljas från 
sjötjänst

utgör oftast hinder utgör oftast hinder

Sjukdomar i andningsorganen (kronisk 
luftrörskatarr, emfysem eller astma)

utgör i regel hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Akuta luftvägsinfektioner; bihåla, mellanöra 
eller näsa, öron, hals

bör avrådas

Sjukdom eller skada i hörselorganen kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Hjärt- och kärlsjukdom utgör i regel hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Njursjukdom utgör i regel hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Magsår med komplikationer utgör hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Lever- och tarmsjukdom, 
bukspottskörtelinflammation

utgör hinder

Gallstenssjukdom bör i regel ej tillåtas kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Bråck med uppenbar risk för inklämning utgör hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Endokrina sjukdomar, ej välkontrollerade; 
hyperthyreos, Addison etc

utgör hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Diabetessjukdom utgör i regel hinder
utgör i många fall 
hinder

utgör i många fall 
hinder
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Diagnos SOSFS 1982:21 SJÖFS 1990:8
Anvisningar till 
TSFS 2009:3

Sjukdomar i centrala nervsystemet; MS, 
vaskulära skador, skallskador, 
hjärninflammation

utgör hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Yrsel, svindel, balansrubbning utgör i regel hinder

Epilepsi med anfall senaste 2 åren utgör hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Ögonsjukdomar; glaukom, iridocyklit, 
näthinnesjukdom

är hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Hudsjukdomar kan utgöra hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Sjukdomar i rörelseorganen med kraftig 
funktionsinskränkning; artrit, artros, diskbråck

utgör i regel hinder kan utgöra hinder kan utgöra hinder

Allvarliga psykiska sjukdomar utgör absoluta hinder utgör oftast hinder utgör oftast hinder

Alkoholism, narkomani är hinder
utgör i flertalet fall 
hinder

är hinder

Homosexualitet med anpassningssvårigheter kan utgöra hinder

Ur tabellen kan utläsas att det på 80-talet ansågs att 11 diagnoser inte fick förekomma till 

sjöss, medan det idag endast är en diagnos som anses direkt olämplig. Det framgår tydligt hur 

formuleringarna har blivit vagare och mer svårtolkade genom åren.  

4.3 Analys av två konsekvensutredningar

De två ändringarna av föreskrifterna föregicks av konsekvensutredningar. Som beskrivits 

under rubrik 2.4 så överlämnade Socialstyrelsen förslaget till den nya föreskriften till 

Sjöfartsverket. Förslaget som togs över av Sjöfartsverket resulterade år 1989 i konsekvens-

utredning, Sjöfartsverket (SjöV) dnr 25-8972137. När Transportstyrelsen senare tog över 

föreskriften formulerades ett nytt förslag som även det resulterade år 2009 i en konsekvens-

utredning Sjöfartsverket (SjöV) dnr 010202-08-21195. Dessa två utredningar kommer nedan 

att analyseras. 

4.3.1 Konsekvensutredning år 1989

Socialstyrelsen författade ett första utkast till nytt förslag av föreskriften av SOSFS 1982:21. 

Sjöfartsverket tog över utkastet och arbetade fram ett förslag att skicka ut till lämpliga intres-

senter. I arkivet på Sjöfartsverket finns hela konsekvensutredningen att tillgå. Hur många 
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remisser som skickats ut är oklart men däremot fanns remissvar från följande sju intressenter 

att finna: Sjöarbetsförmedlingen, Utrikesdepartementet, Sjöfartens arbetsmiljönämnd, 

Svenska maskinbefälsförbundet, Svenska Sjöfolksförbundet, Sveriges redareförening och

Landstingsförbundet. Av dessa har två stycken haft åsikter av intresse för vår analys. Nedan 

görs en sammanställning av de förändringar i förslaget som dessa två intressenter ville ha till 

stånd:

● Missbrukare av narkotika är inte lämpliga för sjötjänst och ska därför inte få läkar-

intyg. (Sjöarbetsförmedlingen)

● Även läkarintyg från de övriga nordiska länderna bör kunna godtas. (Sjöarbetsför-

medlingen)

● I den föreslagna ändringen är det redaren eller befälhavaren som ska avgöra om sjö-

mannen behöver ett nytt läkarintyg på grund av att hans hälsotillstånd påtagligt för-

sämrats (sjukdom eller olycka). Sjömannen kan vara arbetslös och därför inte ha 

någon arbetsgivare som kan göra denna bedömning. Då faller ansvaret på arbetsför-

medlingen som inte har möjlighet till en sådan bedömning. Socialstyrelsen har mycket 

större möjlighet att avgöra vad som skulle föranleda ett nytt intyg. Vi föreslår att en 

gräns anges för när en ny undersökning kan begäras, exempelvis efter mer än fem

dagars sjukskrivning. (Sjöarbetsförmedlingen)

● Det framgår inte av förslaget om den allmänna informationen om sjöfarten och arbete 

ombord ska vara kvar. Detta avsnitt bör vara kvar. Risken är annars att läkaren endast 

bedömer risker vad beträffar den enskilde sjömannen. Det är lika viktigt att hans till-

stånd bedöms med tanke på övrig besättning och säkerheten ombord. (Sveriges 

redareförening)

● Det bör framgå klart att läkarintyg inte får utfärdas till den som missbrukar alkohol 

och/eller narkotika. Alkoholism och narkomani skall alltid utgöra hinder för sjötjänst. 

(Sveriges redareförening)

● Ordet bör borde utbytas mot skall. Sjukdomar i rörelseapparaten ska som regel utgöra 

hinder för sjötjänst. Allvarliga psykiska sjukdomar skall alltid utgöra hinder för sjö-

tjänst. (Sveriges redareförening)

Den färdiga föreskriften som efter konsekvensutredningen formulerades av Sjöfartsverket tog 

inte hänsyn till någon av ovanstående åsikter. 
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4.3.2 Konsekvensutredning år 2009

Inför konsekvensutredningen av ändringen i SJÖFS 1990:8 valdes en föreskriftsgrupp ut, 

bestående av en jurist, en språkvårdare och en sakhandläggare. Gruppen fick ett besluts-

underlag att följa där det förklarades vad som skulle uppnås, bl.a. varför ändring skulle ske, 

tillämpningsområde, disponering och förslag till ny utformning. Beslutsunderlaget formul-

erade att Sjöfartsinspektionen ansåg att SJÖFS 1990:8 var otydlig och svåröverskådlig med 

sina bilagor och att kvaliteten därav sjunkit på utfärdade läkarintyg. Föreskriften hänvisade 

även till regelverk som upphört att gälla. Med en ny föreskrift ska ett webbaserat system 

skapas som ska ge handläggarna på operativa enheten och läkarna möjlighet att kontrollera 

resultat av tidigare utfärdade läkarintyg. 

Konsekvensutredningen handlar om att Transportstyrelsen vill ta bort bilagorna från 

föreskriften och lägga den tidigare bilagan Allmänna råd i direkt anslutning till paragraferna 

samt införa ett webbaserat läkarintyg. Den tidigare separata kungörelsen om syn- och hörsel-

krav föreslås även integreras med den nya föreskriften om läkarintyg för sjöfolk. 

En internremiss gjordes för att sedan sammanställas till en externremiss som skickades 

ut till representanter för intresseorganisationer. De 35 utvalda representanterna kommer häd-

anefter att benämnas intressenter. Externremissen som gick ut till dessa förklarade följande 

problem med den gällande föreskriften:

●   Till de gällande föreskrifterna hör omfattande Allmänna råd, som snarare har utformningen 
av instruktioner till läkare. Dessa bör lyftas ut och istället distribueras till läkare som 
anvisningar till blanketten Läkarintyg för sjöfolk. På så vis måste eventuella ändringar i 
anvisningarna inte göras genom ändringsföreskrifter.

●   Vissa regler hänvisar till hos andra myndigheter upphävda föreskrifter.

●   Idag består blanketten av fyra sidor med genomslagskopia/.../ Blankettsatsen är otymplig, 
otydlig och användarovänlig.

●   Kvaliteten på utfärdade läkarintyg för sjöfolk har sjunkit genom åren och orsaken till 
felaktigt ifyllda läkarintyg kan härledas bl.a. till blanketternas utformning. 
Transportstyrelsen föreslår därför att ett webbaserat läkarintyg införs. Kvaliteten på 
läkarintyg för sjöfolk förväntas öka genom att det blir enklare att finna informationen och 
att adekvata anvisningar införlivas interaktivt; dock kommer även en pappersversion att 
finnas tillgänglig.
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Av de 35 utvalda intressenterna inkom 18 remissvar till Transportstyrelsen, varav vi behand-

lar de 14 remissinstanser som vidrör vårt ämne. Dessa åskådliggörs i Bilaga 2. En del svarade 

på förslaget till ändringar, medan andra uttryckte åsikter som inte direkt hörde till fråge-

ställningen men ändå var relevanta för själva föreskriften. De åsikter som framställdes kan 

delas in i följande kategorier: språkliga, juridiska, åsikter om läkarwebben, kvalitet, åsikter 

angående sjömansläkare och sjukdomar samt åsikter angående registrering av intyg. Nedan 

behandlas några kategorier genom att först presentera intressenternas åsikter under respektive 

kategori som sedan analyseras utifrån Transportstyrelsens återkoppling som återfinns i 

konsekvensutredningen SjöV dnr 25-9872137.

4.3.2.1 Kategori: kvalitet

● Läkarwebben kan i sig inte antas höja kvaliteten på läkarintygen. En kraftigt bidrag-

ande faktor till den låga kvaliteten på hälsoundersökningarna och läkarintygen i 

Sverige beror inte på blankettens utformning utan snarare på att vi inte har några 

sjömansläkare så som i Norge och Danmark. (Stockholms Sjömansläkarmottagning, 

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum)

● Ett system med auktoriserade sjömansläkare förordas då den låga kvaliteten på intygen 

snarare ligger i läkarens förståelse för sjömansyrket än blanketten i sig. Den ”inter-

aktiva utbildningen” på läkarwebben kan ej räknas ge den kunskap till läkaren om 

yrkets särart som efterfrågas. (Sveriges Fartygsbefälsförening)

● Till viss del medhålls att de befintliga föreskrifterna är föråldrade och innefattar 

svårtydda instruktioner för läkaren men frågan bör ställas om det beror på okunskap 

om arbetet till sjöss, hos intygsskrivande läkare eller om det de facto beror på svår-

tydda instruktioner. (Sjöbefälsförbundet)

● Välkomnar läkarwebben och kvaliteten kommer höjas i många avseenden. (Sveriges 

Redareförening)

● Kvaliteten har sjunkit, knappast beroende på intyget. (Flyg och Dykmedicinskt 

Centrum)

Samtliga intressenter, utom en, som uttryckt sig vad gäller kvalitén på läkarintyget menar att 

den sänkta kvaliteten inte beror på blankettens utformning. Om läkaren har haft svårigheter att 

fylla i blanketten beror detta snarare på att han har dålig kunskap och rutin. Transportstyrelsen 

anser att läkaren idag får tillräcklig kunskap via den interaktiva utbildningen som läkaren gör 
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på läkarwebben. Detta motsätter sig Sveriges Fartygsbefälsförening som menar att utbildning-

en på läkarwebben inte kan anses tillräcklig. Stockholms Sjömansläkarmottagning skriver i 

sitt remissvar att i Norge anses trehundra undersökningar vara ett minimum för att upprätt-

hålla en sjöfartsmedicinsk kompetens. En sjömansläkare ska alltså helst undersöka 300 sjö-

män per år för att bibehålla kompetens och rutin. I Sverige har vilken läkare som helst, som 

kanske aldrig sett en sjöman förr och än mindre vet hur hans arbete ser ut, rätt att utfärda läk-

arintyg. Föreskriftsgruppens svar enligt SjöV dnr 010202-08-21195 (lnr 49 s. 2) är följande:

Många har haft önskemål om ett återinförande av sjömansläkare, eller åtminstone ett högre 
kompetenskrav för de läkare som utfärdar läkarintyg för sjöfolk. Inom ramen av detta 
föreskriftsarbete har det inte varit aktuellt att ta ställning i frågan eftersom förordningen om 
läkarintyg för sjöfolk ger alla läkare i Sverige rätt att utfärda läkarintyg.

4.3.2.2 Kategori: registrering av intyg

● Sjömannen borde ha ett eget Medical att jämföras med flygande personal. Kopia av 

intyg skickas alltid till Transportstyrelsen för registrering med alla uppgifter. (Flyg-

och Dykmedicinskt Centrum)

● Det ska vara obligatoriskt att en sjömans medicinska uppgifter lagras digitalt. Det ska 

inte finnas några medicinska skäl till att sjömannen vill mörka sina medicinska 

uppgifter. (Flyg- och Dykmedicinskt Centrum)

● Eftersom det ej kommer vara obligatoriskt att använda webbintyget eller rapportera in 

en olämplig sjöman blir det ett slag i luften. (Stockholms Sjömansläkarmottagning)

I Sverige är det idag möjligt för en sjöman som blivit nekad ett intyg att gå vidare till en 

annan läkare för ny bedömning. Det registreras inte någonstans att sjömannen blivit nekad 

eller gått till flera läkare. I Norge och Danmark är detta inte möjligt då en läkare enligt lag ska 

rapportera in till respektive maritim myndighet om en sjöman inte uppfyller kraven. Sjöman-

nen kan därefter acceptera nekandet och låta bli att gå till sjöss eller överklaga beslutet och får 

då genomgå ny läkarbedömning. Detta medför att risken för att en medicinskt olämplig sjö-

man till slut lyckas få ett godkänt intyg blir minimal och att Norge och Danmark får en 

användbar statistik över nekade läkarintyg. Flyg- och Dykmedicinskt Centrum anser att en 

sjöman inte borde ha några medicinska uppgifter att dölja och därav inte motsätta sig lagring 

av uppgifter. Vidare rekommenderas att den modell som flygbranschen använder sig av, angå-

ende lagring av medicinska uppgifter, ska användas även för sjöfarten. Detta för att få en bra 
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överblick över sjömannens hälsa över en längre tid. Föreskriftsgruppen har inte kommenterat 

detta.

4.3.2.3 Kategori: sjömansläkare

● Ett förtydligande om vilka läkare som får utfärda läkarintygen och vilka krav som 

ställs på denne läkare är önskvärt. Godkänd kurs för läkaren skulle höja kvalitén. 

(Socialstyrelsen)

● Positivt att ha kvar papperskopian på läkarintyget för läkare som inte har tillgång till 

Internet. Risk för begränsning av antalet läkare som kan utfärda intyg föreligger 

annars vilket kan leda till problem på orter där få intygsskrivande läkare finns och det 

är långt till annan ort. (Skärgårdsredarna)

● Certifiering av läkarna i sig skulle kunna medföra att instruktionerna inte ansågs så 

svårtydda som framhålls i förslaget. Revidering välkomnas med förhoppningar på 

framtida certifiering av sjömansläkare. (Företagsläkare Silja Line och Viking Line, 

Sjöbefälsförbundet)

● En grundläggande utbildning i sjöfartsmedicin bör genomgås av varje läkare som utför 

hälsoundersökningar av sjömän. (Stockholms Sjömansläkarmottagning, Sveriges 

Fartygsbefälsförening)

● Uppmärksammat att läkare med läkarlegitimation får utfärda intyg för sjömän. Enligt 

EU-rättsakter torde högre krav ställas på läkaren såsom inom järnvägen där läkarna är 

legitimerade och har god kännedom om de aktuella arbetsuppgifterna. (Järnvägs-

styrelsen)

● Läkarna ska vara speciella sjömansläkare och begränsas i antal som på flyg. (Flyg och 

Dykmedicinskt Centrum)

I remissvaren ovan syns tydligt en tendens att ett införande av Sjömansläkare eller åtminstone 

läkare väl utbildade inom sjöfart är högst önskvärt. I dagens föreskrift om läkarintyg finns 

ingen information om sjömansyrket eller livet till sjöss. I samma föreskrift från år 1982 utfär-

dad av Socialstyrelsen förklaras, på drygt fem sidor, vad sjöfart och sjömansyrket innebär. 

Det kan vara svårt för en läkare som inte vet någonting om sjöfart att veta var han ska vända 

sig för att få adekvat information om livet till sjöss och de olika befattningarna. Detta kan 

även ställas i relation till våra grannländer där systemet fortfarande innefattas av sjömans-

läkare som har god kunskap om sjöfarten. Det står i MLC 2006 att ILO/WHO Guidelines for 
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Conducting Pre-sea and Periodic Medical Fitness Examinations for Seafarers ska efterföljas. 

I denna publikation står följande (Part 2, VI. Qualifications of medical examiners):

The competent authority should consider, in consultation with relevant shipowners' and 
seafarers' organizations, the need for medical examiners to be personally interviewed and 
for clinic facilities to be inspected before authorization to conduct medical examinations of 
seafarers is given. 

Det är visserligen en rekommendation men den är ändå svår att efterfölja för ett land som då 

måste intervjua och inspektera nära 33 400 läkare. I förordningen om läkarintyg bestäms att 

alla svenska legitimerade läkare ska kunna utfärda intyg för sjömän. Därför menar Transport-

styrelsen att de i sina föreskrifter inte kan ställa utbildningskrav på läkaren. Icke utbildade 

läkare skulle då inte få utfärda intyg vilket skulle strida mot förordningen. Föreskriftgruppens 

svar i SjöV dnr 010202-08-21195 (lnr 49 s. 2) angående införande av sjömansläkare eller 

utbildning för läkare lyder:

Inom ramen för detta föreskriftsarbete har det inte varit aktuellt att ta ställning i frågan 
eftersom förordningen om läkarintyg för sjöfolk ger alla läkare i Sverige rätt att utfärda 
läkarintyg. Transportstyrelsen kan således inte ställa högre krav än vad förordningen 
medger.

4.3.2.4 Kategori: juridik

● Negativt att den nuvarande bilagan med allmänna råd ska ersättas med en Anvisning 

till läkaren vilket leder till en lägre juridisk status. Det innebär att framtida ändringar 

ej behöver remitteras de berörda. (Sveriges Fiskares Riksförbund, Sjöbefälsförbundet, 

Stockholms Sjömansläkarmottagning)

● Då förslaget innebär att Anvisningarna får en lägre juridisk status är risken stor att de, 

vid en överprövning, bortses från av en domstol. Detta riskerar att endast den före-

skrivna föreskriften, som är mycket övergripande, används för bedömning. (Sjöbefäls-

förbundet)

● Konsekvensutredningen och föreskriftsförslaget utelämnar frågan huruvida den 

föreslagna föreskriften överensstämmer med riktlinjerna i ILO/WHO guidelines. 

Förbundet anser att om förslaget genomförs kommer Sverige inte uppfylla sina 

åtaganden gentemot ILO samt förhindra införandet av MLC . (Sjöbefälsförbundet)
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● ILO ska tillsätta en grupp för att se över och revidera utformningen av de internatio-

nella rekommendationerna för läkarundersökning samt friskintyg. Därför är det inte 

lämpligt att Sverige genomför ändringarna som föreslagits innan dess. (Sjöbefäls-

förbundet)

Transportstyrelsen är medveten om att Maritime Labour Convention, MLC, förväntas träda i 

kraft om ett par år och komma med nya riktlinjer om läkarundersökningen. Det är vid konse-

kvensutredningens tidpunkt inte klart om Sverige kommer ansluta sig till denna konvention 

och vilka konsekvenser det skulle komma att innebära för den svenska läkarundersökningen. 

Ansluter sig Sverige till denna konvention anser Transportstyrelsen dock att en redan omarbe-

tad föreskrift skulle vara en fördel att utgå ifrån, istället för en föreskrift från 1990. 

Vid en revidering av en lagtext ska en konsekvensutredning utföras. En remiss som 

innefattar det nya förslaget skickas ut till parter som kan tänkas bli berörda av ändringen. Att 

ändra i en lagtext är en komplicerad process som tar tid. Transportstyrelsen vill därför att den 

text som benämns “Allmänna råd” lyfts ut ur lagtexten. Då kan dessa allmänna råd i framtiden 

ändras utan att först behöva en remissprocess. Sjöbefälsförbundet menar att detta åtagande, att 

ta bort remissförfarandet, bryter mot den av Sverige ratificerat ILO-konventionen nr 73 vilket 

kan jämföras med att de bryter mot svensk lag enligt SFS 1979:38, 7§. Transportstyrelsen 

hävdar dock i SjöV dnr 010202-08-21195 (lnr 49 s. 2) att de i fortsättningen kommer att höra 

med berörda parter innan ändringar görs även i Anvisningarna. 

Avsikten har under föreskriftsarbetet emellertid inte varit att radikalt ändra eller lägga till 
nya rekommendationer. Skulle något sådant bli aktuellt i framtiden är det vår avsikt att 
kommunicera det med arbetsmarknadens parter innan det genomförs.

Enligt SFS 1979:38 får Transportstyrelsen, efter samråd med Socialstyrelsen, meddela om 

närmare föreskrifter om läkarundersökning för sjöfolk. Även berörda organisationer för redare 

och ombordanställda ska höras. Transportstyrelsen får i tillägg till läkarundersökningen skriva 

om krav på syn och hörsel. Ingenting finns dock lagstadgat om att de får skriva om andra 

medicinska krav. Detta leder till att Transportstyrelsen inte bryter mot några svenska lagar 

eller internationellt antagna konventioner när de ändrar i Anvisningarna utan att remittera 

berörda parter. Anvisningarna blir enbart som rekommendationer då Transportstyrelsen, enligt 

SjöV dnr 010202-08-21195 (lnr 49 s. 1), inte har rätt att formulera andra medicinska krav än 

syn och hörsel.
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Så som lagstiftningen är utformad när det gäller läkarintyg för sjöfolk har transportstyrelsen 
i nuläget inte någon möjlighet att ställa medicinska krav.

4.3.2.5 Kategori: sjukdomar

● Avsnittet i Anvisningarna om neurologiska sjukdomstillstånd som ska ge den intygs-

skrivande läkaren stöd är mycket kort. Sannolikt behövs kompletteringar. Vid neuro-

logisk sjukdom bör det alltid inhämtas kompletterande uppgifter av läkare med 

specialkompetens och god kännedom om den enskilde individens sjukdomstillstånd. 

Medicinsk bedömning bör alltid göras av läkare med specialistkompetens vid epilepsi 

och epileptiska anfall. (Svenska Epilepsisällskapet, Universitetssjukhuset i Lund)

● Tillägg innefattande sömnapné syndrom och narkolepsi rekommenderas. Föreskriften 

bör utarbetas i samråd med medicinska specialister på samma sätt som Vägverket och 

Luftfartsverket gjort. (Svenska Epilepsisällskapet)

● Transportstyrelsens/Sjöfartsverkets Anvisningar ger i förslaget mycket begränsad 

vägledning för den intygsskrivande läkaren. Norge och Danmark delar in sjukdomar 

som har betydelse för tjänstgöring till sjöss i: utgör absoluta hinder respektive relativa 

hinder vilket ger läkaren bra vägledning. (Stockholms Sjömansläkarmottagning)

● Läkaren kan hamna i svåra bedömningssituationer vad gäller övervikt eftersom rikt-

linjer saknas. I vissa andra länder finns angivet vägledning för BMI-gräns. Det kan 

motiveras genom att en överviktig sjöman kan ha svårigheter att klara sina arbets-

uppgifter och till fullo medverka i sina uppgifter inom säkerhetsorganisationen.

(Företagsläkare Silja Line och Viking Line)

● I föreskriften anges generellt vilka sjukdomar som medför hinder för sjöfart. I Järn-

vägsstyrelsen föreskrifter finns ett antal medicinska tillstånd specificerat. Samtliga 

undantag från hälsokraven handläggs av Järnvägsstyrelsen vilket innebär en enhetlig 

standard. Bör inte andra sjukdomar som innebär blodsmitta även nämnas, så som 

hepatit, utöver det idag endast nämnda HIV-infektion. (Järnvägsstyrelsen)

● En hälsoundersökning är en färskvara och borde vara lika ingående varje gång under-

sökningen görs. I förslaget öppnas möjligheten för läkaren att göra en mindre ingående 

undersökning om sjömannen är känd sedan tidigare och genomgått tidigare undersök-

ning. Transportstyrelsen borde kunna skriva vilka moment som skall vara med snarare 

än bör. Det bör poängteras att Norge har så högt ställda krav att sjömän över 50 år 

undersöks en gång varje år. (Stockholms Sjömansläkarmottagning)
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Intressenterna är ense om att bättre information vad gäller hälsokrav måste ges till den intygs-

skrivande läkaren. Många praktiserande läkare har inte tillräcklig kännedom om till exempel 

psykiska sjukdomar eller epilepsi, för att kunna bedöma deras påverkan på arbetet till sjöss. 

Därför är det viktigt att läkaren kan konsultera specialistläkare inom de områden som är 

aktuella. En del av läkarna anser att flera sjukdomstillstånd ska tas upp, såsom sömnapné och 

övervikt. Norge har hårda krav på båda dessa diagnoser; ett BMI på 30 kg/m2 medför ett möj-

ligt hinder för sjöyrket medan sömnapné medför ett absolut hinder.

En annan åsikt är att Anvisningarna skulle underlätta för läkaren om de formulerades 

som skall istället för bör. Då har läkaren någonting att stötta sig på om han vill neka en patient 

ett intyg. I förslaget är formuleringarna generella vilket ger utrymme för mycket tolkningar. 

Företagsläkare för Silja Line och Viking Line och läkare på Stockholms Sjömansläkarmot-

tagning som vi har talat med menar att de på grund av de otydliga formuleringarna i lagtexten, 

i vissa fall, har haft svårigheter med att neka sjömän intyg.

En fundering är varför undersökningen får vara mindre ingående om sjömannen 

genomgått tidigare undersökning. Undersökningen borde vara lika ingående varje gång den 

utförs. Det bör utvärderas om sjöman som fyllt 50 år borde undersökas varje år eftersom 

denne då löper större risk att bli sjuk. Dr Nikkola har erfarenhet från sjöfarten i egenskap av 

företagsläkare. Han har genom samtal med oss förmedlat att vid Tallink-Silja utförs en 

grundligare undersökning av sjömannen vid första tillfället, innefattande även blod- och 

urinprov. Som företagsläkare erhålls kontinuerlig information från fartyget via satellit där

uppdatering om sjömannens hälsotillstånd hela tiden sker. Denna kännedom gör att under-

sökningen vid förnyade läkarintyg, under dessa förutsättningar, ofta kan vara av mindre 

omfattning. Efter 50 års ålder tillkommer dock vid Tallink-Silja även något större allmänna 

medicinska hälsokontroller med diverse blodprover, EKG m.m. eftersom högre ålder kan 

innebära försämrad hälsa.

Föreskriftsgruppen svarar i SjöV dnr 010202-08-21195 (lnr 49 s. 1) följande angående 

innehållsförändringar i föreskiften:

Transportstyrelsens avsikt med ändringen av de gamla föreskrifterna var i första hand att 

bereda möjlighet för ett införande av en webbaserad läkarintygstjänst. Tanken har alltså inte 

varit att införa några dramatiska innehållsförändringar vad gäller den medicinska delen av 

intyget.
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5 Slutsats

Denna processanalys har gett oss en inblick i systemet vad gäller sjömannens läkarunder-

sökning och hälsa. Rapporten har gjort oss medvetna om de skillnader som finns i de skan-

dinaviska regelverken och hur de svenska regelverken har förändrats genom åren. Vi har 

kommit i kontakt med intressanta människor och bildat oss nya uppfattningar om den 

medicinska aspekten inom sjöfarten. Nedan följer en sammanfattning av resultatet i relation 

till våra frågeställningar.

1. Hur har de skandinaviska länderna tolkat rekommendationerna i STCW och vilka 

skillnader finns mellan ländernas regelverk?

Som kan utläsas av Bilaga 1 så skiljer sig de medicinska kraven åt på sjömannen. Norge 

omnämner i sitt regelverk 32 diagnoser, medan Danmark nämner 29 och Sverige 23 diag-

noser. Sveriges regelverk benämner endast två diagnoser som absoluta hinder medan både 

Norge och Danmark menar att över 20 diagnoser utgör absoluta hinder för tjänstgöring till 

sjöss.

2. Hur har de svenska föreskrifterna förändrats under de senaste 25 åren?

Innehållet i de tre versioner av föreskrifter som funnits sedan 1982 är relativt lika men har 

ändrats till att bli mer generella på senare år. Mer specificeringar, förklaringar och anvisningar 

fanns med i föreskrifterna förr. Omfattningen har därmed krympt från 28 till 25 och därifrån 

till 7 sidor. Mycket av det som tidigare förklarats i själva föreskriften har lyfts ut ur den 

senaste versionen och återfinns nu i ett separat dokument.

3. Vilka åsikter har framkommit inför ändringarna i föreskrifterna?

Många intressenter efterfrågar tydligare formuleringar i föreskrifterna för att undvika fria 

tolkningar. En återkommande åsikt har varit att utan klara riktlinjer i föreskriften måste speci-

aliserade läkare tillfrågas för att bedöma vissa diagnoser. Många anser även att läkaren som 

bedömer en sjömans tjänstbarhet bör ha god insikt i sjömansyrket. Andra åsikter framhäver 

det negativa i att ersätta stora delar av lagtexten till ett separat dokument eftersom detta leder 

till en lägre juridisk status. 
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4. Kan förändrade krav i föreskriften leda till friskare sjömän? 

Enligt åsikterna i konsekvensanalyserna är svaret ja. Det krävs tydligare formuleringar, fler 

diagnoser och specialiserade läkare. 

5.1 Sammanfattande diskussion

Här sammanfattas de väsentliga fynden från resultatet. Vidare reflekterar vi över sådant som 

vi under vårt arbete stött på. Vi analyserar och kommenterar resultatet utifrån våra egna 

erfarenheter. 

5.1.1 Mer frihet åt läkaren

Vi ser att de författande myndigheterna genom åren har gett allt större frihet åt läkaren att 

själv tolka vad som innebär hinder eller inte hinder för sjötjänstgöring. Detta kunde eventuellt 

anses acceptabelt om alla läkare hade specialistkunskap om sjömansyrket och sjukdomar som 

kan ge komplikationer för detta men så är inte fallet, vilket även betonas av intressenterna i 

konsekvensutredningen (4.3.2.5). Allmänläkare kan en hel del om olika sjukdomar men inget 

på djupet. Specialistläkare har en djupgående kunskap inom ett litet område. Ingen av dem 

behöver nödvändigtvis ha kännedom om sjöyrket men ska ändå kunna utfärda läkarintyg för 

sjöman. 

I Transportstyrelsens föreskrifter finns inga uppgifter om att läkaren är skyldig att 

sätta sig in i sjömansyrket för att närmare förstå sjömannens arbetsbördor. Det står heller inte 

i någon lagtext, utan endast på själva läkarintyget, att läkaren ska konsultera föreskrifterna. 

Dessutom finns Anvisningar till läkaren idag i ett separat dokument som inte ens omnämns i 

föreskriften. Att godkända läkarintyg har utfärdas till uppenbart sjuka sjömän bekräftas av 

både Dr Nikkola och Dr Øverengen, som stött på flera sådana intyg i sin verksamhet.

Läkarwebben, som bildades delvis för att underlätta för läkaren, innefattar en inter-

aktiv utbildning som ska ge läkaren information om sjölivet. Vi har genomgått utbildningen 

och anser att den är klart undermålig. Detta konfirmeras även av intressenter i konsekvens-

utredningen (4.3.2.1). Utbildningen beräknas ta en timme men kan göras på fem minuter. 
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Resultatet av frågorna granskas inte av Transportstyrelsen utan deltagaren väljer själv när 

denne känner sig godkänd. Det är synd att det läggs resurser på ett system som inte fyller sin 

funktion. Vi ser i och för sig inte hur en sådan interaktiv utbildning skulle kunna ge läkaren 

tillräcklig kännedom om livet till sjöss, utan förespråkar definitivt införande av sjömans-

läkare.   

5.1.2 Redaren, befälhavaren, individen

Efter att ha studerat lagen har vi förstått att det yttersta ansvaret för att en mönstrad sjöman är 

tillräckligt frisk egentligen ligger hos redaren och befälhavaren. Många sjukdomstillstånd 

visar sig dock inte förrän efter en längre period, befälhavaren byts ut regelbundet och har 

dessutom i de flesta fall begränsad medicinsk kunskap för en sådan bedömning. En annan 

inställning vore att lägga ansvaret på den enskilde sjömannen. En person som är medveten om 

riskerna med ett arbete till sjöss torde själv vara kapabel att bedöma om det är ett lämpligt 

yrke. Trots denna logik ser vi gång på gång exempel på sjömän utan insikt om sitt sjukdoms-

tillstånd. Antingen för att de helt enkelt inte vill sluta till sjöss eller för att de ekonomiskt inte 

kan sluta till sjöss. Den senare kategorin innefattar många äldre sjömän som inte har någon 

annan utbildning och därav inte kan få ett arbete iland. Dr Hansen påvisar problemet i sin 

artikel Viewpoint health examinations of seafarers - whose interests are we taking care of?

(2000, s. 81). “Raising the standards may pose a serious economic threat to many seafarers 

with a known health condition, some of whom will undoubtedly find the risk of possible 

medical complications while at sea to be an acceptable risk.”

Frågan som vi, som sjöfolk, måste ställa oss är: Kan jag som sjöman känna mig säker 

till sjöss, medveten om att en kollega ombord kan vara direkt olämplig för yrket? Vår erfaren-

het är att flera av de sjömän som idag arbetar till sjöss lider av hjärtproblem, anafylaxi och 

sömnsvårigheter men framförallt av fetma som i sin tur kan leda till en rad olika sjukdomar.

5.1.3 Vem gynnar det att ställa högre krav på sjömannen?  

Det föreligger viss intressekonflikt under denna rubrik. Vi har identifierat följande fem grup-

per inblandade i konflikten: den friske sjömannen, sjömannen med hälsokomplikationer, 

redaren, läkaren och samhället. Vi har ovan visat att sjömannen med hälsokomplikationer
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rimligtvis inte vill ha högre krav på sin hälsa. Den friske sjömannen skulle förhoppningsvis 

uppskatta att kraven höjdes. Redarens inställning torde vara tudelad: högre krav leder till färre 

godkända sjömän och därmed färre arbetstagare att anställa. Samtidigt innebär det friskare 

arbetstagare vilket bör medföra färre sjukavmönstringar och färre komplikationer ombord. 

Läkarna kräver tydligare direktiv för att kunna göra en bedömning av sjömannens arbets-

förmåga. Samhället borde ha ett intresse av högre krav eftersom en individ med dålig hälsa 

sällan blir friskare av ett slitsamt arbete till sjöss utan möjligtvis istället insjuknar och riskerar 

därmed att bli en belastning för samhället.

5.1.4 Sjömansläkare?

Om man ser på anställningsproceduren hos många företag iland kan man sluta sig till att den 

kan vara mycket ingående med psykologisk-, intelligens- och kunskapsutvärdering. Historiskt 

har det varit så till sjöss att anställning många gånger inte ens föregås av en intervju. Rederiet 

vet alltså egentligen ingenting om den sjöman som ska arbeta på deras fartyg och leva dygnet 

runt, tätt ihop med övriga anställda ombord. Rimligtvis borde det vara extra viktigt att just 

sjömän är adekvata för befattningen, både medicinskt och socialt, med tanke på arbets-

situationen ombord. Redaren är, som vi redovisat under rubriken 4.3.1, den ytterst ansvarige 

för att en sjöman ombord är medicinskt lämplig. Redaren borde därför eftersträva att ha god 

kontroll över sina anställdas hälsa. Ett alternativ till detta kan eventuellt vara att kräva att 

varje rederi har en särskild företagsläkare som är väl insatt både i rederiets fartyg, de anställda 

och arbetet ombord. Företagsläkaren skulle då kunna bli ett substitut för sjömansläkare. Detta 

system används redan av flera kryssningsrederier såsom Tallink-Silja.

Ytterligare ett alternativ skulle vara att återinföra sjömansläkare. Sakkunniga inom 

branschen har inte kunnat ge svar på varför sjömansläkare togs bort. Transportstyrelsen häv-

dar att anledningen var att varje sjöman måste ha möjlighet att med kort varsel och nära 

hemort genomgå en läkarundersökning. Det är inte försvarbart med tanke på att intygen har 

ett utgångsdatum och därmed gör nästa undersökning lätt att planera in. Dessutom sker de 

bara vartannat år och torde kunna ligga i samband med på- eller avmönstring. 

Ett annat faktum som talar för återinförandet av sjömansläkare är anmälningsplikten 

av arbetsmiljöskador. Vi menar att det är svårt för en läkare som undersöker sjömän i dags-

läget, att enligt arbetsmiljöregler, anmäla skador. En läkare som inte vet vilka arbeten som 

utförs ombord och heller inte har undersökt sjömannen förut kan inte göra en sådan bedöm-



Säkrare sjöfart? – en processanalys av föreskrifter om läkarundersökning för sjöfolk
Camilla Ekberg Collin & Cathrine Essén

39

ning. 

Sist men inte minst har Norge och Danmark behållit systemet med sjömansläkare. 

Detta tolkar vi som att dessa länder anser det vara ett väl fungerande system och en god 

kvalitetssäkring.

5.1.5 Går det juridiskt att ställa högre krav?

Som vi tidigare nämnt så strävar jurister efter att göra lagtexter korta och koncisa, vilket 

uppenbarligen inte alltid leder till en förbättring. Ett tydligt exempel är att det i tidigare ver-

sioner av den svenska föreskriften stått uttryckligen vilka läkare som får utfärda intyg medan 

detta senare bytts ut mot en hänvisning till en annan lag, där informationen finns (4.2). Vi och 

flera med oss reagerade på detta då vi läste lagtexten. Även det faktum att den informativa 

texten om sjömansyrket försvann ur föreskriften tedde sig för oss märkligt. Återinförandet av 

sjömansläkare ter sig inte aktuellt för dagens myndigheter men samtidigt delges inte heller 

läkaren den information som behövs för att utföra en korrekt bedömning. 

Transportstyrelsen får inte författa medicinska krav, enligt deras jurist, eftersom det 

inte står i SFS 1979:38. Vid granskning av förordningen kan utläsas att Transportstyrelsen får 

utfärda föreskrifter angående läkarundersökningen och kraven på syn och hörsel. Om intresse 

fanns skulle föreskriften kunna stadga om fler medicinska krav, antingen genom att förord-

ningen först ändrades eller genom att ställa krav på att läkaren under läkarundersökningen gör 

fler tester och ställer fler frågor. Samtidigt bör observeras att både flyg- och järnvägssektionen 

på Transportstyrelsen inte funnit problem med att ställa de krav som önskas på piloter och 

lokförare. Inte heller våra grannländer har funnit några hinder mot att ställa de krav som de 

anser krävs. Varför skulle det då vara så svårt för Sveriges sjöfartsavdelning på Transport-

styrelsen? 

5.1.6 Den nekade sjömannen

Idag får Transportstyrelsen inte in information från de läkarundersökningar som har resulterat 

i att sjömannen inte anses lämplig för sjötjänst. Vi anser att detta är en allvarlig brist i det 

svenska systemet, eftersom sjömannen då kan gå till annan läkare som kanske gör en snällare

bedömning, trots sjömannens diagnos. En sjöman som inte anses lämplig av en läkare är 

troligtvis inte lämplig för sjöfart och ska då inte vistas på handelsfartyg. Det kan också före-
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komma att läkaren gjort en felaktig bedömning och denne bör då granskas av Transport-

styrelsens rådgivande läkare. Det kan vara möjligt att det är läkaren som inte är lämplig att 

bedöma sjömän och ska stängas av från detta åtagande.

Dessutom kan det i framtiden uppkomma behov av en statistik på utfärdade läkarintyg 

och sjömän som inte uppfyllt hälsokraven. Enligt byrådirektör på Transportstyrelsen ses idag 

inget behov av detta men av vår erfarenhet vet vi att statistik är ett bra verktyg och alltid bör 

upprätthållas. Våra grannländer är goda exempel på ett väl fungerande system för att upprätt-

hålla statistik. Här registreras alla nekade intyg, eftersom läkaren har anmälningsplikt. Stati-

stiken över dessa intyg finns på de respektive maritima myndigheterna. I Danmark är inform-

ationen konfidentiell, medan den i Norge finns att tillgå. 

5.2 Slutledning

Syftet med denna rapport har lett oss till ovanstående diskussion. Vi vill påpeka att svaren till 

våra ursprungliga frågeställningar har gett oss information som vi inte hade väntat oss. Fram-

förallt har vi blivit förvånade över hur viktigt det ter sig att ha läkare som är förtrogna med de 

risker som föreligger inom sjömansyrket. Våra skandinaviska grannar använder sig av sjö-

mansläkare och har dessutom infört tydliga riktlinjer för de medicinska kraven, vilket ska 

underlätta för läkaren. Vi tror att högre ställda medicinska krav i föreskrifterna kan vara en 

bra satsning men behöver inte nödvändigtvis leda till friskare sjömän till sjöss. Vad som

däremot klart skulle förbättra standarden på sjömannens hälsa är att återinföra sjömansläkare. 

Idag har alla ca 33 400 praktiserande läkare i Sverige rätt att utfärda intyg. För att en läkare 

ska kunna utfärda ett intyg baserat på korrekt bedömning anser vi att läkaren måste ha god 

kunskap om yrket och alla de diagnoser som kan ställa till bekymmer för livet till sjöss. Vi ser 

det som orimligt att Transportstyrelsen kan informera alla Sveriges läkare på ett ingående och 

korrekt sätt om sjöfarten. Därför förordar vi absolut ett begränsat antal välinformerade läkare,

utbildade inom området sjöfart; vilket i praktiken resulterar i ett återinförande av sjömans-

läkare.
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5.3 Förslag till vidare forskning

Sjömansläkare

Att återinföra sjömansläkare i Sverige kräver sannolikt en hel del förarbete. Ett intressant 

forskningsförslag är att utreda hur detta skulle kunna ske på ett smidigt sätt. Följande frågor 

kan vara intressanta för vidare forskning inom området:

- Går det i linje med internationella konventioner att ha sjömansläkare? 

- Finns det något intresse hos redarna att införa sjömansläkare?

- Vilka krav bör finnas på en sjömansläkare?

- Hur skulle certifieringen och utbildningen se ut?

- Skulle läkarens standard kunna bibehållas genom inspektioner?

- Kan Läkarwebben göras obligatorisk för de eventuella sjömansläkarna?

Arbetsmiljö kontra läkarintyg för sjömän

För arbeten iland ska vissa regler följas och medicinsk undersökning utföras inför påfrestande 

arbeten. Dessa undersökningar talas inte om inom sjöfarten trots att arbetena är ofta förekom-

mande på fartyg. Sjömän påverkas kontinuerligt av vibrationer, buller, mörker, arbete på hög 

höjd, slutna utrymmen m.m. Följande frågor kan vara intressanta för vidare forskning inom 

området:

- Vilka arbetsmiljörisker finns till sjöss?

- Vilka regler gäller vid arbeten som innebär arbetsmiljörisk till sjöss?

- Omfattas sjömän inte av Arbetsmiljölagen och i så fall varför?

- Bör sjömän omfattas av Arbetsmiljölagen? 

- Hur ska en läkare kunna bedöma en sjömans arbetsmiljö? 
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BILAGA 1

Tabell 1. Med “A” menas “absolut hinder för tjänstgöring till sjöss” och med “M” menas “möjligt hinder för 
tjänstgöring till sjöss”. Den svenska formuleringen “är hinder” har tolkats som “A - absolut hinder”. Följande 
svenska formuleringar har tolkats som “M - möjligt hinder”: “kan utgöra hinder, utgör oftast hinder, utgör i 
många fall hinder”. En tom ruta innebär att diagnosen inte har kommenterats i regelverket.
DK = Danmark, NO = Norge, SE = Sverige

Diagnos DK NO SE
Tumör, elakartad (inkluderat lymfom och 
leukemi)

Betraktad som botad M M

Ej betraktad som botad A A

Endokrina sjukdomar; hyper- eller 
hypotyreos 

Välkontrollerad M

Ej välkontrollerad A A M

Diabetes
Välkontrollerad A M M

Ej välkontrollerad A A M

Övervikt
BMI > 40 kg/m2 A A

BMI > 35 kg/m2 A

BMI > 30 kg/m2 M

Psykiska sjukdomar och mentala rubbningar A A M

Sjukdomar i centrala nervsystemet och 
degenerativa sjukdomar; Alzheimers 
sjukdom, MS

A A M

Missbruk

Tidigare missbruk med ≥ 2 års  
abstinens, konfirmerad av läkare

M M

Tidigare missbruk med ≥ 1 års  
abstinens, konfirmerad av läkare

A M

Pågående missbruk A A A

Cerebrovaskulära sjukdomar
Välkontrollerad M

Ej välkontrollerad A A M

Epilepsi
med anfall A A M

Anfallsfri utan medicinsk 
behandling ≥ 5 år

M M

Förlamning som medför nedsatt 
funktionsförmåga

A A M

Reumatism och diskbråck A M M

Menières sjukdom, Glaukom A A M

Inget färgseende A A A

Diplopi (dubbelseende) A M

Grå starr (katarakt) A M M

Kronisk infektion i mellanörat M M

Sjukdom i balansorgan A
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Diagnos DK NO SE

Hjärtarytmi
Välkontrollerad M

Ej välkontrollerad A A M

Hypertoni (Blodtryck)

Välkontrollerad < 200/110 M

Ej välkontrollerad  < 200/110 A

Välkontrollerad < 160/100 M

Ej välkontrollerad < 160/100 A

Hjärt- och kärlsjukdom
Symtomfri M M

Ej symtomfri A A M

Koagulationsrubbningar som kräver 
antikoagulansterapi

A M

Lungsjukdom
Mindre grav M M

Grav A M M

Sömnapné A

Infektionssjukdomar i smittsamt skede; 
tuberkulos, HIV

A A M

Aktivt magsår M A M

Enterit, kolit och pankreatit, kronisk eller 
pågående, ej symptomfri

A M

Bråck, ej symptomfri M A M

Gallsten, ej symptomfri A M M

Leversjukdom M

Njursjukdomar A A M

Hematuri inkl. mikroskopisk hematuri M

Dermatos, (hudsjukdom) kronisk eller 
återkommande

M M M

Anafylaxi, grav allergi A

Anemi, ej symptomfri A

Graviditet
< 6 månader M

> 6 månader A
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BILAGA 2

Sändlista över intressenter tilldelade externremiss, svarsstatistik samt sammanställning av de remiss-
svar som behandlats i denna rapport.

Intressenter tilldelade remiss
Svarat till 

Transportstyrelsen

Behandlade 
i denna 
rapport

Datainspektionen
Dyk- & flygmedicinskt centrum: Dr A
Dyk- & flygmedicinskt centrum: Dr B
Företagsläkare Feelgood 
Företagsläkare Silja Tallink
Högbyskolan, Gotland
Järnvägsstyrelsen
Universitetssjukhuset i Lund, 
Neurokliniken, Svenska 
epilepsisällskapet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjöbefälsförbundet
Skärgårdsredarna
Socialstyrelsen
Specialist ögonsjukdomar Göteborg
Stockholms Sjömansläkarmottagning
Sveriges Fartygsbefälsförening
Sveriges Fiskares Riksförbund
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Redareförening
Arbetsförmedlingen Sjöfart
Chalmers
Chalmers, O Rutgersson
Dr Kjell Antus
Föreningen för svensk företagshälsovård
Kalmar Sjöfartshögskola
Kustbevakningen
Läkarsällskapet
Nämnden för båtlivsutbildning
Radio medical
SACO
SARF (Sjöfartens arbetsgivarförbund)
SEKO Sjöfolk
Svenskt Näringsliv
Sveriges Segelfartygsförening (SSF)
Sveriges Ångbåtsförening
World Maritime University


