
 

MEDISINSKE KRAV VED ANSETTELSE SOM 
BRANNASPIRANT ELLER BRANNKONSTABEL I ASKER 

OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 
  

1  
ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

1.1   Disse bestemmelser gjelder ved de undersøkelser som kreves for å bedømme den 
medisinske skikkethet ved søknad om ansettelse som brannaspirant eller brannkonstabel i 
Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV). 
  

1.2  Vurderingen foregår på bakgrunn av to legeundersøkelser, den første ved 
primærlegeundersøkelse med utfylling av legeskjema som vedlegges søknaden. Søkeren 
skal her legitimere sin identitet overfor undersøkende lege, samt bekrefte opplysningene 
ved underskrift i legens påsyn.  

 
1.3   Ved primærundersøkelsen avgir legen legeerklæring på fastlagt skjema, etter selv å ha  

foretatt undersøkelsen, og undertegner så selv. Søkeren må legge ved audiogram som er 
mindre enn 6 måneder gammelt. Ved mulig nyere larmskader, må audiogram tas etter 
denne skaden. (Hørseltapet måles for frekvensene 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 
og 8000 Hz). 
  

1.4 ABBV har tilknyttet egen lege, heretter kalt ABBVs lege. 
Før innstilling for ansettelse foretas, eller som vilkår for ansettelse skal ABBVs lege 
godkjenne søkerens helsemessige skikkethet. Ved undersøkelsen vurderer ABBVs lege 
først helseskjemaet som søkeren har vedlagt sin søknad. I tillegg skal ABBVs lege foreta 
en egen undersøkelse, og den endelige vurdering av om søkeren fyller de helsemessige 
krav for ansettelse. Dersom søkeren ikke innehar utrykningsførerkort (kode 160) skal 
ABBVs lege undersøke om søkeren oppfyller helsekravene for uttrykningskjøring og 
anmerke dette på legeerklæringen. ABBVs lege benytter eget skjema i sin undersøkelse. 
 
Søkeren skal medbringe urinprøve, avlagt om morgenen samme dag, til undersøkelsen hos 
ABBVs lege.  
 

1.5   De medisinske kravene er ikke uttømmende. Enkelte vurderinger av søkers skikkethet  
må derfor overlates til ABBVs leges skjønn, der det tas hensyn til den fullstendige 
undersøkelsen foretatt i samsvar med forsvarlig legevirksomhet, og under hensyn til 
kravene til helse i branntjeneste, og eventuelt ved å konsultere spesialistkompetanse. 



2  
GENERELLE HELSEKRAV  

2.1  Søkeren skal ikke fremvise symptomer eller tegn til:  
- Medfødt eller ervervet defekt eller lyte  
- Akutt eller kronisk funksjonsforstyrrelse 
- Skade eller tilstand som følge av kirurgisk inngrep eller tilstand som kan medføre at       

tjenesten ikke kan utføres på en tilfredsstillende måte.  
 

3  
SPESIELLE HELSEKRAV  

3.1  Psykisk helsekrav og sosial tilpasning  
Pågående psykisk lidelse medfører udyktighet. Både aktuell og tidligere alvorlig 
sinnslidelse/psykotisk lidelse som schizofreni eller bipolar affektiv lidelse medfører 
udyktighet. Sykehistorie med annen psykisk lidelse som eksempelvis angstlidelse, 
depressiv lidelse eller spiseforstyrrelse medfører udyktighet dersom dette vurderes å 
kunne medføre betydningsfull forhøyet sårbarhet, og/eller at tjenesten ikke kan utføres 
tilfredsstillende. 
  
Alvorlig personlighetsforstyrrelse medfører udyktighet.  
Misbruk av medikamenter og/eller alkohol medfører udyktighet.  
Bruk av illegale substanser medfører udyktighet.  
 

3.2  Nervesystem  
Søkeren skal ikke ha noen anamnestisk eller klinisk diagnostisert sykdom, (aktiv eller 
latent sykdom i nervesystemet), som nevnt nedenfor:  
- Epilepsi eller forhøyet risiko for andre krampetilstander.  
- Bevissthetsforstyrrelse eller bevissthetstap uten tilfredsstillende medisinsk forklaring.  
- Alvorlig hjerne eller hodeskade.  

 
3.3  Hjerte og sirkulasjonsorganer  

Medfødt eller ervervet hjerte-/karsykdom medfører udyktighet, med mindre en medisinsk 
vurdering tilsier at tjenesten kan utføres på en tilfredsstillende måte.  
Blodtrykket skal ligge innenfor normalområdet.  

 
3.4  Luftveier og lunger  

Permanent reduksjon i luftveier og lungenes funksjon, herunder allergiske bronkiale 
reaksjoner og astma medfører udyktighet.  
Resultat av spirometri, (pusteøvelser), skal vedlegges legeattesten. Jevnlig bruk av/behov 
for medikasjon mot astma diskvalifiserer. Klinisk betydningsfull allergi diskvalifiserer. 
Resultat av allergitesting må vedlegges legeattesten dersom søkeren har allergi utover 
pollenallergi.  
 
Det skal foreligge en belastningsprøve eller utføres en belastningsprøve i forbindelse med 
legekontrollen hos ABBVs lege. Belastningsprøven skal måle belastnings EKG, blodtrykk 
i hvile og under arbeid.  ABBVs lege vurderer belastningsprøven og må godkjenne denne, 
som vilkår for ansettelse. 
 

3.5  Buk, mage og tarmkanal  
Sykdom med betydningsfull forstyrrelse av mage og tarmkanal og tilknyttede organers 
funksjon medfører udyktighet. 



3.6  Stoffskifte og endokrine organer  
Betydningsfulle metabolske, ernærings- og endokrine forstyrrelser, som medfører nedsatt 
funksjon stabilt eller intermitterende, medfører udyktighet. Sukkersyke medfører 
udyktighet. 
  

3.7  Blod og lymfatisk system  
Sykdom i blod og bloddannede organer, som medfører at tjenesten ikke kan utføres på en 
tilfredsstillende måte, medfører udyktighet.  
 

3.8  Nyrer, urinveier og kjønnsorganer  
Symptomer på alvorlig sykdom i nyrer eller urinveier medfører udyktighet. Urinen skal 
ikke inneholde patologiske elementer som er av klinisk betydning. Funn i urin må kunne 
gis en tilfredsstillende medisinsk forklaring og anses som uten betydning for utførelsen av 
tjenesten 
.  

3.9  Bevegelsesapparat  
Sykdom i knokler, ledd, muskler eller sener av alvorlig art, samt betydningsfull medfødt 
eller ervervet funksjonsforstyrrelse i nevnte organer, medfører udyktighet.  
 

3.10  Synsfunksjonen  
Tilfeldig eller permanent sykdom i øynene og tilgrensende strukturer, samt forstyrrelse av 
synsfunksjonene på en slik måte at tjenesten ikke kan utføres på en tilfredsstillende måte, 
medfører udyktighet. 
  

3.11 Synskrav  
Søkeren må ha normalt synsfelt. Søkeren skal ha synsstyrke fjern uten korreksjon på 
begge øyne, som ikke er dårligere enn 5/10 (6/12),(0.5). Disse kravene gjelder hvert enkelt 
øye for seg og som synsstyrke samsyn. Søkeren bør ha normalt funksjonerende øyne og 
normalt samsyn. 
  
Søkeren skal ha normal fargesans. Fargesans bedømmes ved Ischiharas plansjer. Både 
fullstendig og delvis fargesvakhet diskvalifiserer. For å få utstedt kompetansebevis for å 
kjøre uttrykning må søkeren ha en synsstyrke som er i henhold til førerkortforskriften.  

 
3.12  Øre-, nese og halsorganer  

Søkeren skal ikke ha noen alvorlig klinisk tilstand som nevnt nedenfor:  
- Aktiv sykelig prosess i det indre øret eller mellomøret med mulighet for varig skade eller  
   kronifisering.  
- Forstyrrelse av likevektorganers funksjon.  

 
3.13  Hørselkrav  

Hørseltapet måles for frekvensene 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 og 8000 Hz. 
Summen av hørseltap i dB for de tre dårligste nabofrekvensene på hvert øre og i sum for 
begge ører kan ikke utgjøre mer enn enten:  
150 dB for frekvensene < 2000 Hz, eller  
200 dB for frekvensene > 3000 Hz. 



4  
KLAGE  

4.1  Avslag på medisinsk grunnlag kan, dersom ABBVs lege opprettholder sin avgjørelse, 
påklages til ABBVs styre. En egen sakkyndig lege oppnevnt av styret, benyttes for å bistå 
i forhold til klager på medisinsk grunnlag.  
 
Både ABBVs lege, og den lege som skal behandle klagen kan innhente 
spesialtisterklæring hvis dette vurderes som nødvendig før avgjørelse fattes og innstilling 
gis i saken. Klager behandles i henhold til forvaltningsloven.  

5  
IKRAFTTREDEN  

5.1 Reglementet er vedtatt i ABBV og benyttes ved ansettelser. 


