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Innledning
Helseerklæring for offshorearbeid på norsk innretning kan fra 01.01.2014 bare utstedes av
godkjent (sertifisert) petroleumslege. Det vises til FOR 2010-12-20 nr. 1780 Forskrift om
helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, og til IS1879 Veileder til forskriften. En petroleumslege skal ha kunnskap om relevant norsk
regelverk og til forhold på innretninger til havs. Godkjenningen gis av Helsedirektoratet eller
den det bemyndiger og gjelder for fem år om gangen.
For første gangs godkjenning kreves at legen har gjennomført obligatorisk opplæring og
bestått eksamen. Legen skal ha autorisasjon uten begrensninger i det landet han arbeider og
må beherske et skandinavisk språk eller engelsk muntlig og skriftlig. Opplæringen må foregå
på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk, eller engelsk. Den må være i samsvar med
denne fagplanen og skal være forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet eller den det
bemyndiger. En betydelig del av undervisningen skal være knyttet til risikovurdering av
helsetilstander som kan påvirke helsemessig skikkethet for arbeidstakere i
petroleumsvirksomheten. Dette krever tilstedeværelse (kursdeltakelse) av minst en dags
varighet.
For fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves at vedkommende har
gjennomført et obligatorisk oppdateringskurs og bestått eksamen. Det er fastsatt egen
fagplan for oppdateringskurset.
Kurstilbyder organiserer selv opplæring og eksamen og utarbeider detaljert timeplan.

Mål med opplæringen
Opplæringen skal føre fram til nødvendig kompetanse for å bli godkjent og kunne utføre
arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i
petroleumsvirksomheten til havs.
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Kunnskap. Etter gjennomført opplæring skal legen
-

ha kunnskap om prinsippene i seleksjonsmedisin (utvelgelse basert på
medisinskfaglige kriterier)
kjenne prinsippene for risikovurdering knyttet til helsekrav og relatert til offshorearbeid
ha god kunnskap om myndighetskrav (lover, forskrifter) og faglige standarder knyttet
til helseundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten til havs
ha grunnleggende kunnskap om de deler av helselovgivningen og forvaltningsretten
som er relevant ved helseundersøkelser i petroleumsvirksomheten
forstå konsekvensene av en udyktighetserklæring og kjenne regelverket for
overprøving og klage
ha kjennskap til ulike arbeidsoppgaver og jobbkrav offshore
ha god kjennskap til helsetjeneste og helsetilbud offshore, herunder muligheter og
begrensninger for medisinsk bistand
ha kjennskap til offshore sikkerhets- og beredskapsoppgaver herunder opplæring, og
evakueringsmetoder inkludert helikopterevakuering

Ferdigheter. Etter gjennomført opplæring skal legen
-

-

være i stand til å gjennomføre medisinsk undersøkelse av og vurdere personer som
skal arbeide offshore, i samsvar med gjeldende regelverk og god forvaltningsskikk
kunne utøve rollen som petroleumslege med klar ivaretakelse av grensene mot andre
legeroller
være i stand til å gjennomføre en risikovurdering av at vedkommende på grunn av sin
helsetilstand ikke utgjør en fare for seg selv, for andre eller for sikker drift av
innretningen, verken ved normal drift eller ved nødssituasjoner inkludert evakuering
kunne formulere bestilling av spesialistundersøkelser og tilleggsundersøkelser for å
få relevant vurdering av den medisinske tilstanden
kunne veilede søkeren og bidra i den videre prosessen når helsekravene ikke er
oppfylt

Eksamen
Etter gjennomført opplæring må legen dokumentere at tilstrekkelig kompetanse er oppnådd.
Opplæringen avsluttes med en eksamen som må bestås for å kunne få godkjenning som
petroleumslege.

