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6-04 HELSEUNDERSØKELSER 

1.0 FORMÅL 

Formålet med prosedyren er å beskrive hvilke krav som stilles til helse for personale i 
sikkerhetstjeneste. 

2.0 REFERANSER, FORKORTELSER, DEFINISJONER M.M. 

REFERANSER 

• Forskrift av 10. desember 2014 nr. 1574 om krav til museumsbane, kapittel 7. 
• Skjema for helseundersøkelser D6-01. 

3.0 ANSVAR OG MYNDIGHET 

Driftsbestyrer er ansvarlig for at denne prosedyren blir bekjentgjort, gjennomført og revidert. 

4.0 BESKRIVELSE AV HELSEKRAV 

4.1 HELSEUNDERSØKELSER 

Alt personale i sikkerhetstjeneste må ha gjennomgått en første gangs helseundersøkelse. Det skal også 
gjennomføres periodiske helseundersøkelser: 

a) Hvert femte år for personale opp til 40 år, 
b) hvert tredje år for personale mellom 41 og 62 år, 
c) hvert år for personale over 62 år. 

Legen skal gjennomføre hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den enkelte krever 
det. 

Dersom det etter at helseundersøkelse er gjennomført iht. pkt. 4.2 eller 4.3 fremdeles er tvil om 
arbeidsoppgavene kan utføres uten fare for trafikksikkerheten, skal legen gjennomføre nødvendige 
supplerende undersøkelser. 

Driftsbestyrer skal pålegge supplerende helseundersøkelse og/eller psykologisk vurdering av 
enkeltpersoner dersom det foreligger rimelig grunn til å tvile på den enkeltes fysiske eller psykiske 
skikkethet, eller dersom det foreligger rimelig grunn til å mistenke misbruk av legemidler eller 
rusmidler. Når personale har vært innblandet i en hendelse eller ulykke skal det vurderes om det 
foreligger slik rimelig grunn.  

Gjennomført helseundersøkelse skal dokumenteres ved skjema D6-01. 
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4.2 FØRSTE GANGS HELSEUNDERSØKELSE 

Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som tilligger sikkerhetstjenesten skal 
gjennomgå en første gangs helseundersøkelse som skal omfatte: 

a) En generell undersøkelse, 
b) undersøkelser av syn, hørsel og fargesans, 
c) en analyse av urin- eller blodprøve for å avdekke eventuell diabetes eller andre forhold 

som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer, 
d) en psykologisk undersøkelse som skal omfatte kognitive, psykomotoriske og 

atferdsmessige og personlige egenskaper. 

4.3 PERIODISKE HELSEUNDERSØKELSER 

Periodisk helseundersøkelse skal omfatte: 

a) En generell undersøkelse, 
b) undersøkelser av syn, hørsel og fargesans, 
c) en analyse av urin- eller blodprøve for å avdekke eventuell diabetes eller andre forhold 

som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer. 

4.4 HELSEKRAV 

ALLMENNE KRAV 

Det skal foreligge mental og fysisk skikkethet til å utføre arbeidsoppgavene på en slik måte at det ikke 
innebærer en fare for trafikksikkerheten. 

Det skal ikke foreligge sykdom, helseplager eller andre forhold som kan føre til: 

a) Plutselig bevisstløshet, 
b) nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon, 
c) plutselig arbeidsudyktighet, 
d) nedsatt balanse- eller koordineringsevne, 
e) betydelig begrenset bevegelsesevne. 

SYNSKRAV 

Synsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten 
vanskelighet. 

Følgende krav gjelder: 
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a) Synsstyrke med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye – målt hver for seg), minst 
0,3 for det svakeste øyet, 

b) største tillatte korreksjon: +5/-8, 
c) kontaktlinser er tillatt, 
d) normalt fargesyn: påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved 

en annen godkjent prøve dersom det er nødvendig, 
e) synsfelt: normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres), 
f) syn på begge øyne: effektivt, 
g) binokulært syn: effektivt, 
h) kontrastfølsomhet: god, 
i) ingen progressiv øyesykdom, 
j) øyeimplantater, keratotomi og keratektomi er bare tillatt dersom de kontrolleres årlig eller 

med en hyppighet som legen fastsetter. 

Legen kan i særlige tilfeller tillate verdier som ligger utenfor ovennevnte krav etter å ha innhentet 
uttalelse fra en øyelege. 

HØRSELSKRAV 

Hørselsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten 
vanskelighet. 

Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, det vil si tilstrekkelig god hørsel til å 
kunne føre en telefonsamtale og høre varsellyder og radiomeldinger. 

Bruk av høreapparat er tillatt. 

RUSMIDLER M.V. 

Det skal ikke foreligge bruk av narkotika eller avhengighet av eller misbruk av alkohol. 

Legemidler som kan påvirke reaksjonsevne, konsentrasjonsevne eller vurderingsevne kan bare 
benyttes atter særskilt vurdering og anvisning av lege. 

4.5 OVERGANGSORDNING 

Personale under 65 år må gjennomgå sin første periodiske helseundersøkelse senest innen 1. januar 
2022, og skal deretter gjennomføre periodiske undersøkelser etter intervallene som følger av pkt. 4.1.
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