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Synpunkter på föreslagen AFS 201X:X 

I samband med presentation av ”Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar” (AFS 201X:X, Er 

referens 2014/100289) vid Nätverket Svensk Dykning vårmöte 20180518 framkom önskemål på 

komplettering av textpartier i föreslagen ny text för AFS 201X:X. Mot bakgrund av mina erfarenheter 

som svensk medicinsk representant i EDTC, med personlig erfarenhet som utbildare i dykerimedicin och 

utfärdare av FTD-intyg, uppdrogs det åt mig, enligt § 13a i protokoll från mötet, att utforma de 

synpunkter som framkom. Dessa är: 

Angående: 

Register och annan dokumentation 
19 § Arbetsgivaren ska föra register över de arbetstagare som berörs av 
dessa föreskrifter. Registret ska vara tillgängligt på arbetsplatsen och innehålla 
- arbetstagarens namn, 
- vilken eller vilka exponeringar arbetstagaren har utsatts för, och 
- under vilken tidsperiod arbetstagaren har utsatts för exponering. 

Förslag: I tillägg till detta bör arbetsgivare, i nämnda register, även införa namn på läkare som godkänt 

anställd och giltighetstiden på friskintyget. Detta för att man i god tid skall bli medveten om när förnyad 

undersökning skall göras och för att man i händelse av medicinsk komplikation i arbetet snabbt skall få 

tillgång till resultatet av senaste friskintyg. 

Konsekvens: Att tillföra ett namn, kontaktinformation och ett datum i redan befintligt register bedöms 

inte medföra något nämnvärt extra arbete. 

Angående: 

Bilagor 
 
11. Dykeriarbete 
Kompetenskrav 
11.1 Den som utför en riktad hälsoundersökning med avseende på dykeriarbete, 
ska vara legitimerad läkare och ha god kunskap om dykerimedicinska 
bedömningar genom godkänt resultat från en dykerimedicinsk 
utbildning som är kvalitetssäkrad mot standardkrav från European 
Diving Technology Committee (EDTC) eller European Committee for Hyperbaric 
Medicine (ECHM) eller motsvarande. 
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Förslag:  Enligt bilaga 11.1 Kompetenskrav, så föreskrivs vilken kompetens den undersökande läkaren 

skall ha utan att specificera hur kompetensen skall fastställas eller upprätthållas. EDTC föreskriver under 

”6. Certificate of competency and recertification.”  en treårig certifiering.  EDTC genomför dock inte 

utbildning, certifiering eller registerhållning avseende godkända läkare.  Utan en myndighetsförankrad 

lista över godkända läkare blir det omöjligt för arbetsgivare att finna läkare med rätt kompetens. 

För att göra det möjligt för arbetsgivare i dykeribranschen att finna läkare med rätt kompetens bör 

därför ett nationellt register över läkare med dykerimedicinsk kompetens upprättas och AFS 201X:X 

hänvisa till detta register. Ansvaret för ett svenskt register och bedömning av läkares kompetens kan 

lämpligen läggas på svensk medicinsk representant i EDTC eller svensk myndighet med ansvar för 

dykares arbetsmiljö och säkerhet i arbetet. 

Konsekvens: Idag finns ett 80-tal läkare på den lista över dykerimedicinskt utbildade läkare i Sverige som 

sköts av Arbets- och Miljömedicin, Göteborgs Universitet. Det är osannolikt att antalet kommer att 

ändras markant i framtiden. Om något så kommer sannolikt antalet namn att minska. Årlig uppdatering 

och skötsel av ett register över läkare bör inte kräva mer än några persontimmar per år. 
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