Nasjonal fagplan:
Oppdateringskurs for resertifisering som petroleumslege.
Fastsatt av Helsedirektoratet 12.12.2014.

Innledning
For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves at vedkommende
har gjennomført et obligatorisk oppdateringskurs (tilstedeværelse) og bestått eksamen.

Rammer for oppdateringskurset
Oppdateringskurset skal være på minst 12 timer hvorav minst 4 timer skal være knyttet til
konkrete kliniske problemstillinger (kasuistikker) som omhandler helsemessig skikkethet for
arbeid i petroleumsvirksomheten. Oppdateringskurset skal belyse spørsmål og utfordringer
en særlig møter i arbeidet som petroleumslege. Noe av opplæringen kan være e-læring etc.
før kurset.
Kurstilbyder organiserer selv opplæring og eksamen og utarbeider detaljert timeplan.
Opplæringen må være i samsvar med denne fagplanen og skal være forhåndsgodkjent av
Helsedirektoratet eller den det bemyndiger.

Mål med opplæringen
Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og
kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr. 1780.

Kunnskap. Etter gjennomført opplæring skal legen
-

ha kjennskap til endringer i de fagområdene som er beskrevet i kunnskapskravene til
«Opplæring for første gangs sertifisering»
ha god kunnskap om hvordan sykdom og skade hos offshorearbeidere kan påvirke
egen og andres sikkerhet og kunne omsette slik kunnskap i risikovurdering når det
gjelder helsemessig skikkethet for å arbeide offshore
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-

-

ha god kunnskap om myndighetskrav (lover, forskrifter) og eventuelle endringer i
disse, og til faglige standarder (veiledere og retningslinjer) knyttet til
helseundersøkelse av offshorearbeidere
ha kjennskap til hvilke spørsmål og utfordringer en særlig møter i arbeidet som
petroleumslege

Ferdigheter. Etter gjennomført opplæring skal legen
-

være i stand til å gjennomføre medisinsk undersøkelse av og vurdere om personer er
helsemessig skikket til å arbeide offshore
kunne gjennomføre en risikovurdering knyttet til personens helse
utføre arbeidet sitt i samsvar med gjeldende regelverk, god forvaltningsskikk og
anerkjente faglige standarder
kunne utøve rollen som petroleumslege med klar ivaretakelse av grensene mot andre
legeroller
vite når det er nødvendig å innhente supplerende opplysninger eller få utført
tilleggsundersøkelser
kunne veilede søkeren og bidra i den videre prosessen når helsekravene ikke er
oppfylt

Eksamen
Etter gjennomført opplæring må legen dokumentere at han har tilstrekkelig kompetanse.
I oppdateringskurset skal inngå en eksamen som må bestås for å kunne få fornyet
godkjenning som petroleumslege.
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