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FÖRESKRIFTER

angående fordringarna med avseende på kropps- och sinnesbeskaffen
heten hos personalen vid statens järnvägar.

I §. Undersökningsorgan och blanketter.

De undersökningar av personalen vid statens järnvägar, som
äro erforderliga för konstaterande, huruvida de i dessa föreskrifter
angivna fordringarna med avseende på kropps- och sinnes
beskaffenheten äro uppfyllda, utföras dels av undersöknings
läkare och ögonspecialister, med vilka styreken träffat avtal
därom, dels av järnvägsläkare, dels av annan legitimerad läkare,
allt enligt vad som i det följande finnes bestämt.

För dessa undei'sökningar finnas nedan upptagna blanketter
inrättade och de fordringar, som gälla för olika personalgrupper,
framgå dels av blanketterna, dels av 2 och 3 §§.

Bl 98 A (200.15) för undersökning av viss manlig personal
(bill). . . , . v 1

bl 98 E (200.14) för undersökning av viss kvinnlig personal
(bil 2),

hl 98 D (200.16) för undersökning av vissa arbetare (bil 3),
bl 98 C (202.3) för ögonundersökningar (bil 4),
bl 98 F (202.2) för förnyade undersökningar (bil 5),
bl 98 G (200.17) att eventuellt användas för undersökning av

den, som önskar erhålla tillfällig anställning (bil 6) och
bl 207 A (360.2) för undersökning av den, som ansöker om till

stånd att framföra ej motordrivet, trehjuligt fordon på linjen (bil 7).
Förutom förenämnda undersökningar förekommer kontroll

genom förhörsledare av syn- och börselförmågan bos viss personal
enligt föreskrifter i 8 §.

2 §. Läkarintyg för anställning i olika anställningsformer.
Fordringar med avseende på kropps- och sinnesbeskaffenhet.

Här nedan intagna allmänna bestämmelser angående förete
ende av läkarintyg och angående fordringarna med avseende
på kropps- och sinnesbeskaffenheten skola gälla dels vid ny
anställning av personal inom i det följande angivna kategorier, dels
för antagning i extra ordinarie tjänst, dels för befordran till ordi
narie tjänst. Fordringar beträffande syn- och börselförmaga
framgå av 3 §.
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a) För tillfällig personal, som är avsedd att anställas för högst tre
månader, erfordras i regel endast avlämnande av intyg om en högst
ett år tidigare genomgången skärmbildsundersökning. Kan sådant
intyg ej företes, må vederbörande dock anställas, men skall inom
två veckor från tjänstgöringens början efter samråd med järn
vägsläkare hänvisas till skärmbildsundersökning. Sådan under
sökning skall utvisa normalt tillstånd.

I  föregående stycke avsedd personal skall därjämte, därest
anställningen avser

tjänstgöring varav trafiksäkerheten å järnväg är beroende, vid
undersökning hos läkare hava befunnits med avseende på syn-
och hörselförmåga fylla de för personal i 3 § under grupp II
stadgade fordringarna, om tjänstgöringen skall fullgöras i till
denna grupp hörande tjänst, och i annat fall de för personal
under grupp III stadgade fordringarna vid första anställning,

tjänstgöring å tågfärja eller annat fartyg genom att förete läkar
intyg, ej över två månader gammalt, visa sig fylla de fordringar
med avseende på syn- och hörselförmåga, som enligt 3 § gälla
för personal i grupp V, och i övrigt de fordringar, som gälla för
sjöfolk i allmänhet för att vinna anställning å fartyg i utrikes fart
(SFS 288/54), samt

tjänstgöring såsom vägbuss- eller lastbilsförare genom att förete
läkarintyg visa sig fylla de fordringar med avseende på syn-
och hörselförmåga, som enligt 3 § gälla för personal i grupp VII.

b) För att vinna anställning i annan tillfällig tjänst än vid
fartygs- eller biltrafiken för längre tid än tre månader eller som
kontorsvakt, aspirant eller extra tjänsteman eller för att antagas
som e/ey skall vederbörande före första anställningens början under
sökas av undersökningsläkare (enligt blankett 98 A eller 98 E)
och därvid befinnas äga god kroppsbyggnad, fylla de i 3 § för
vederbörande grupp angivna fordringarna med avseende på syn-
och hörselförmåga, vara fri från påtagliga psykiska sjukdoms
symtom eller defekter och icke vara behäftad med något eller
några av de i läkarintyget avsedda kroppsfel eller sjukdomar
samt av undersökningsläkaren hava förklarats lämplig eller,
trots vissa brister i angivna hänseenden, förklarats lämplig eller
tills vidare lämplig för den ifrågasatta anställningen eller tjänsten.
För nyanställning, avsedd för längre tid än tre månader, å tåg
färja eller annat fartyg gälla samma villkor och fordringar, som
angivits ovan under a).
Då anställningen — även för framtiden — enligt hänvisningen å

blanketten till läkarintyg uteslutande avser tjänstgöring å byrå,
expedition eller kontor, må befintligheten av mindre kroppsfel.
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som icke inverka på förmågan att utföra dylik tjänst, ej utgöra
hinder för att vederbörande av undersökningsläkaren förklaras
lämplig för viss tjänst. Angående undersökning hos ögonspecialist
stadgas i 6 §.

Ånm. Angående årlig läkarbesiktning av den, som icke fyllt 18 år, stadgas
i 28 § arbetarskyddslagen samt 57 och 58 §§ arbetarskyddskungörelsen (särtryck
4, bil 3, avd I och II).

c) För att erhålla anställning som verkstads- eller förråds-
arbetare, banarbetare, omlastare, väg- eller platsvakt, postbiträde,
tryckeri- eller bokbinderiarbetare eller rumsstäderska eller som
annan arbetare vid biltrafiken än vägbuss- eller lastbilsförare,
manlig biljettförsäljare eller paketbud skall vederbörande under
sökas av järnvägsläkare (enligt blankett 98 D). Denna under
sökning skall äga rum före tillträdandet av anställningen, om så
finnes bestämt i gällande avtal, och i annat fall om möjligt lika
ledes före tillträdandet eller i vart fall inom tre månader där

efter. Vid undersökningen skall den undersökte visa sig fylla de
fordringar, som för de olika kategorierna angivas på blanketten
till läkarintyget, samt av järnvägsläkaren hava förklarats lämplig.

d) För att erhålla anställning som vägbuss- eller lastbilsförare
eller som manlig biljettförsäljare eller paketbud vid biltrafiken
skall vederbörande undersökas av undersökningsläkare (enligt
blankett 98 A) och därvid hava befunnits fylla de i punkten b)
här ovan angivna fordringarna och av undersökningsläkaren hava
förklarats /ämplig.

e) För att vinna anställning som extra ordinarie tjänsteman
skall vederbörande undergå förnyad undersökning hos under
sökningsläkare (enligt blankett 98 A eller 98 E). Vid undersök
ningen skall den undersökte visa sig fylla de i punkten b) här
ovan angivna fordringarna och av undersökningsläkaren hava
förklarats lämplig (ej blott tills vidare lämplig) för tjänsten ifråga.
Angående undersökning hos ögonspecialist stadgas i 6 §.

f) För befordran från extra ordinarie till ordinarie tjänst er
fordras förnyad undersökning hos undersökningsläkare (enligt
blankett 98 A eller 98 E) endast om vederbörande under senast
förflutna period av två år varit tjänstledig på grund av sjukdom
eller olycksfall under mer än två månader i följd eller vid ett
flertal upprepade tillfällen eller om eljest särskild anledning finnes
att företaga ny undersökning. För befordran från anställning som
arbetare till ordinarie tjänst erfordras undersökning hos under
sökningsläkare (enligt blankett 98 A eller 98 E). I båda fallen skall
den undersökte visa sig fylla de i punken b) här ovan angivna
fordringarna och av undersökningsläkaren hava förklarats lämplig
(ej blott tills vidare lämplig) för tjänsten ifråga. Angående under
sökning av ögonspecialist stadgas i 6 §.
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3 §. Krav på syn- och hörselförmåga.

Med hänsyn till kraven på syn- och hörselförmåga indelas
personalen i åtta grupper, var och en omfattande nedan upptagna
tjänstemän, såväl ordinarie som icke ordinarie, och andra anställ-
ningshavare. För att erhålla tjänst eller anställning ävensom i
vissa fall för att få kvarstå i tjänsten skall vederbörande vid i 2 §
föreskriven läkarundersökning och vid sådan specialistundersök
ning eller efterundersökning eller kontroll, varom bestämmes i
5 —8 §§, uppfylla i det följande för de olika grupperna angivna krav.

Grupp I,
Lokförare

Motorvagnsförare
Rälsbussförare

Lokomotorförare

Lokbiträde

Stationskarl i loktjänst
Förare av ackumulatorlok och revisionsvagn
Förare av större inspektionsdressin.

Synkrav:
A. Vid första anställning inom gruppen.

1. Synskärpa utan glasögon lägst
på ena ögat på andra ögat

1,0 0,7
eller

0,9 0,8
och vid binokulär prövning l,o.

2. Översynthet får icke överstiga 2 D och brytningsolikheten icke
1,5 D.

3. Normalt färgsinne.
4. Normala synfält. 1 , i i . ^ o
5. Normalt ljussinne.) (Provas endast om anledning därtill finnes.)
6. Frånvaro av fel eller sjukliga förändringar i synorganet, vilka

inverka eller sannolikt framdeles komma att inverka menligt
på tjänstedugligheten.

B. Efter fem års tjänstgöring inom gruppen.
1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst

på ena ögat på andra ögat
1,0 0,5

eller

0,9 0,6
eller

0,8 0,7
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2. Synskärpan utan glas får icke understiga 0,2 på någotdera
ögat och 0,3 binokulärt, dock att för lokpersonal i växlings
tjänst 0,1 på vartdera ögat utan glas må kunna godtagas.

3. Skyldighet att ständigt i tjänsten bära glasögon med vilka ovan
stående synskärpa erhålles föreligger, om synskärpan utan
glas är lägre än 0,5 på någotdera ögat. Erforderliga glasögon
skola kunna väl fördragas. Glasögonen skola vara välsittande
med infattade glas och med fasta skalmar, så att de väl fast-
hållas på sin plats. Användning av bifokalglas är tillåten.
Reservglasögon skola medföras och vara lätt tillgängliga. Kon
taktlinser äro icke tillåtna.

4. Inga tecken på sjukliga förändringar i synorganet, vilka inverka
eller sannolikt framdeles komma att inverka menligt på tjänste
dugligheten.
I övrigt gälla punkterna 3—5 under A.

Hörselkrav:

A. Vid första anställning inom gruppen.
Förmåga att med vartdera örat väl uppfatta medelstark visk

ning på 4 meters avstånd och vanlig samtalsstämma på 8 meters
avstånd.

B. Efter fem års tjänstgöring inom gruppen.
Förmåga att med vartdera örat väl uppfatta medelstark visk

ning på 2 meters avstånd och vanlig samtalsstämma på 5 meters
avstånd.

Grupp II.

Bangårdsmästare
Stationsförman I i växlingstjänst på station, där särskild perso-
Trafikbiträde | nal är avdelad för detta arbete.
Stationskarl )

Annan stationskarl i tjänst, varav trafiksäkerheten är beroende,
än stationskarl i loktjänst eller växlingstjänst hänföres vid ny
anställning till grupp II, men överföres därefter till grupp III.

Synkrav:
A. Vid första anställning inom gruppen.
1. Synskärpa utan glasögon lägst

på ena ögat på andra ögat
1,0 0,7

eller

0,9 0,8
och vid binokulär prövning l,o.
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2. Normalt färgsinne.
3. Noi mala synfält. | (prövas endast om anledning därtill finnes.)
4. Normalt ljussinne.)
5. Inga tecken på sjukliga förändringar i synorganet, vilka in

verka eller sannolikt framdeles komma att inverka menligt
på tjänstedugligheten.

B. Efter fem års tjänstgöring inom gruppen,
Synskärpa utan glasögon lägst

på ena ögat på andra ögat
0,7 0,3

eller

0,6 0,4

eller

0,5 0,5

I övrigt gälla punkterna 2—5 under A.

Hörselkrav:

Desamma som för personal inom grupp I.

Grupp m.

(Tjänsteman vid biltrafiken hänföres ej till denna grupp.)
Överinspektör för säkerhetstjänsten
Sektionsföreståndare

Stationsinspektor
Byråassistent vid trafikavdelningen
Ingenjör i linjetjänst, dock ej på distriktskansli
Underinspektör
Lokmästare, dock ej med enbart turlistgöromål
Överbanmästare
Förste stationsskrivare

Ledningsmästare
Stationsmästare

Stationsskrivare

Vagnmästare
Banmästare

Förste bangårdsmästare
Förste kansliskrivare vid trafikavdelningen
Ledningsförman
Bangårdsmästare i annan tjänst än växlingstjänst
Förste kontorist vid trafikavdelningen
Förste reparatör vid driftsavdelningen i tjänst, varav trafiksäker

heten är beroende
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Tågmästare
Banförman

Konduktör

Kontorist vid trafikavdelningen
Reparatör vid drifts avdelningen i tjänst, varav trafiksäkerheten

är beroende

Stallförman

Stationsförman i annan tjänst än växlingstjänst
Vagnförman
Banbiträde

Maskinbiträde i tjänst, varav trafiksäkerheten är beroende (inkl
bromsprovare)

Trafikbiträde vid trafikavdelningen i annan tjänst än växlingstjänst
Banvakt

Förare av andra småfordon än större inspektionsdressin
Stationskarl, som efter nyanställningen överförts från grupp II

(inkl bromsprovare)
Platsvakt

Synkrav:

A. Vid första änställning inom gruppen.

1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst
på ena ögat på andra ögat

0,9 0,3

eller

0,8 0,4

eller

0,7 0,5

2. Skyldighet att i tjänsten ständigt bära glasögon med vilken
ovanstående synskärpa erhålles föreligger, om synskärpan
utan glas är lägre än 0,7—0,3 eller 0,6—0,4 eller 0,5—0,5.
Erforderliga glasögon skola kunna väl fördragas. Glasögonen
skola vara välsittande med infattade glas och med fasta
skalmar, så att de väl fasthållas på sin plats. Kontaktlinser
äro icke tillåtna.

3. Normalt färgsinne.
4. Noimala synfält. Wp^övas endast om anledning därtill finnes.)
5. Normalt ljussinne.I
6. Inga tecken på sjukliga förändringar i synorganet, vilka inverka

eller sannolikt komma att inverka menligt på tjänstedugligheten.
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B. Efter fem års tjänstgöring inom gruppen.

1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst
på ena ögat på andra ögat

0,7 0,2

eller

O,6 O,3

eller

0,5 0,4

2. Skyldighet att i tjänsten ständigt bära glasögon med vilka ovan
stående synskärpa erhålles föreligger, om synskärpan utan glas
icke uppgår till angivna värden.
I övrigt gälla punkterna 2—6 under A.

H örselkrav:

Desamma som för personal inom grupp 1.

Grupp IV.

V erkstadsmästare

Förrådsmästare

V erkstadsförman

Förste reparatör 1 vid huvudverkstad och vid driftsavdelningen
Reparatör J i tjänst, varav trafiksäkerheten ej är beroende.
F örr ådsförman

Maskinbiträde i tjänst, varav trafiksäkerheten ej är beroende
Trafikbiträde vid huvudverkstad och förrådsavdelningen
Förrådsvakt

Stationskarl i tjänst, varav trafiksäkerheten ej är beroende

sSlträdf^ ) i stationstjänst
Tågstäderska
Vagnstäderska
Rumstäderska

Omlastare

Postbiträde

Annan arbetare vid biltrafiken än vägbuss- och lastbilsförare,
manlig biljettförsäljare och pakethud. (Se anm vid grupp VII.)

Synkrav:

1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst
på ena ögat på andra ögat

0,5 0,3
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2. Skyldighet att i tjänsten ständigt bära glasögon varmed ovan
stående synskärpa erhålles föreligger, om synskärpan utan
glas icke uppgår till angivna värden.

3. Normala synfält. (Prövas endast, om anledning härtill finnes.)
4. Inga tecken på sjukliga förändringar i synorganet, vilka inverka

eller framdeles sannolikt komma att inverka menligt på tjänste
dugligheten.

Hörselkrav:

För kontorsbiträde, skrivbiträde och postbiträde desamma
som för personal inom grupp 1.

För omlastare förmåga att med vartdera örat väl uppfatta
vanlig samtalsstämma på 3 meters avstånd.

För arbetare vid biltrafiken förmåga att med vartdera örat väl
uppfatta vanlig samtalsstämma på 4 meters avstånd.

För övrig personal förmåga att med vartdera örat väl uppfatta
medelstark viskning på 2 meters avstånd och samtalsstämma
på 5 meters avstånd.

Grupp. V.

Personal å tågfärja och annat fartyg.

Synkrav:

Synskärpa

a) för tjänsteman, tillhörande fartygsbefälet, och tjänsteman,
som skall kunna användas såsom utkiksman och rorsman,
lägst 1,0 på ena och 0,8 på andra ögat utan glasögon eller
med glasögon, därest synskärpan utan glasögon uppgår till
lägst de under b) angivna värdena.

b) för tågfärjebefälhavare och annan fartygsbefälhavare samt
för annan än under a) upptagen däckspersonal utan glas
ögon lägst 0,7 på vartdera ögat eller 0,8 på ena och 0,5
på andra ögat,

c) för maskin- och eldarpersonal utan glasögon lägst 0,5 på
ena och 0,3 på andra ö^at,

d) för städerska utan eller med glasögon lägst 0,5 på ena och
0,3 på andra ögat. Glasögon skola bäras i tjänsten om syn
skärpan utan glas ej uppgår till angivna värden.

Normalt färgsinne för befälhavare och fartygsbefäl i övrigt
samt tjänsteman, som skall kunna tjänstgöra såsom utkiksman
eller rorsman.
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Hörselkrav:

Förmåga att väl uppfatta medelstark viskning på 4 meters av
stånd; för städerska dock förmåga att med vartdera örat väl
uppfatta medelstark viskning på 2 meters avstånd och vanlig
samtalsstämma på 5 meters avstånd.

Grupp VI,

Verkstads- och förrådsarbetare.

Tryckeri- och bokbinderipersonal.

Synkrav:

Synskärpa utan eller med glasögon lägst 0,7 på ena och 0,3 på
andra ögat.

Hörselkrav:

Förmåga att med vartdera örat väl uppfatta vanlig samtals
stämma på 3 meters avstånd.

Grupp VII.

Vägbuss- och lastbilsförare
Manlig biljettförsäljare 1 vid biltrafiken.
Paketbud )

Anm. Här nedan angivna synkrav skola gälla även för annan personal vid
biltrafiken, som i egenskap av reservpersonal eller eljest har att fullgöra vägbuss-
eller lastbils för artjänst.

Synkrav:

A. För vägbussförare, manlig biljettförsäljare och paketbud samt
sådan lastbilsförare, som avses att vid behov kunna användas
i  tjänst såsom vägbussförare.

a) Vid forsla anslällning inom gruppen.
1. Synskärpa ulan eller med glasögon lägst

på ena ögat på andra ögat
1,0 0,3

eller

0,9 0,4
eller

0,8 0,5
eller

0,7 0,6

2. Närsynthet eller manifest översynthet får icke överstiga 3 D, ej
heller får totalastigmatismen på något öga eller brytningsolik
heten mellan ögonen överstiga 2 D.
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3. Skyldighet att i tjänsten ständigt bära glasögon med vilka ovan
stående synskärpa erhålles föreligger för vägbuss- och lastbils
förare, om synskärpan utan glas icke uppgår till angivna värden.
Reservglasögon skola medföras. Kontaktlinser äro icke tillåtna.

4. Normalt färgsinne.
5. Normala synfält och normalt ljussinne. (Prövas om anledning

därtill föreligger).
6. Inga tecken på sjukliga förändringar i synorganet, vilka in

verka eller sannolikt framdeles komma att inverka menligt
på tjänstedugligheten.

b) Efter fem års tjänstgöring inom gruppen.
1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst

på ena ögat på andra ögat
0,7 0,3

I övrigt gälla punkterna 3—6 under a).
B. För övriga lastbilsförare:

1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst
på ena ögat på andra ögat

0,7 0,3
eller

0,8 0,0
2. Därest synskärpan på det sämre ögat är mindre än 0,3 eller

synen på ögat helt saknas, skall nedsättningen eller förlusten
av synen hava bestått mer än ett år.

3. Skyldighet att bära glasögon föreligger om synskärpan utan
glas icke uppgår till angivna värden.

4. Normala synfält och normalt ljussinne. (Prövas om anledning
därtill finnes.)

Hörselkrav:

Förmåga att med vartdera örat väl uppfatta vanlig samtals
stämma på 4 meters avstånd.

Grupp VIII.

Denna grupp omfattar personal, som icke hänföres till någon
av grupperna 1—VII.

Synkrav:
1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst

på ena ögat på andra ögat
0,6 0,0

eller

0,5 0,1
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2. Skyldighet att bära glasögon föreligger, om synskärpan utan
glas icke uppgår till angivna värden.

3. Inga tecken på sjukliga förändringar i synorganet vilka inverka
eller framdeles sannolikt komma att inverka menligt på tjänst
dugligheten. Om synskärpan med eller utan glas understiger
0.8.—O, o eller 0,7 —O, i eller 0,6 —0,2 eller 0,5 —0,3, skall
vederbörande före anställningen undersökas av ögonspecialist.

4. Normalt färgsinne, därest tjänsten medför krav på att tyda
eller bedöma färgade signaler.

Hörselkrav:

För banarbetare och vägvakt förmåga att med vartdera örat
väl uppfatta medelstark viskning på 4 meters avstånd och
samtalsstämma på 8 meters avstånd.
För övrig personal förmåga att med vartdera örat väl upp

fatta medelstark viskning på 2 meters avstånd och samtalsstämma
på 5 meters avstånd.

4 §• Särskilda bestämmelser fÖr viss personal.
1. Den, som har att under dagen tyda olikfärgade hand-

eller ljussignaler, äger att i tjänsten till förhindrande av bländ-
ning vid solsken bära solglasögon, dock endast under villkor, att
glasen i dem äro ljusgrått eller ljusbrunt färgade (rökfärgade).
Glasögonen skola före användningen uppvisas för vederbörande
lokalbefäl för kontroll, att de icke kunna medföra risk för miss
tydning av signalfärgerna.

2. Den, som lidit av lungtuberkulos eller lungsäcksinflammation
av tuberkulös natur, må icke förklaras lämplig för erhållande av
extra ordinarie anställning, förrän tre år förflutit efter det han
av tuberkulosläkare förklarats återställd från sjulcdomen.

3. Tjänsteman, som på grund av sockersjuka är föreslmven
regelbunden insulinbehandling, må icke tjänstgöra såsom förare
av annat fordon än tvåbemannat lok i växlingstjänst och i annan
tjänst, varav trafiksäkerheten är beroende, endast efter med
givande av styrelsen.

4. Banarbetare skall för att erhålla tillstånd att framföra tramp-
dressin på linjen enligt intyg av järnvägsläkare (blanlvett 207 A)
fylla de fordringar på synskärpa, färgsinne och hörselförmåga,
som enligt 3 § äro fastställda för personal inom grupp III efter fem
års tjänstgöring inom nämnda grupp.

5. Tjänsteman eller arbetare, som genomgått psyldsk sjukdom,
må ej återinträda i tjänstgöring, varav säkerheten på järnväg eller
landsväg eller i tågfärjetrafik är beroende, förrän han efter under
sökning genom järnvägsläkare förklarats lämplig därtill.
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5 §. Förnyad undersökning genom undersökningsläkare.

Förutom i 2 § e) och f) angivna fall skall hänvisning till
undersökningsläkare för förnyad undersökning (enligt blankett
98 F) göras i följande fall, varvid de uppgifter skola lämnas,
som finnas angivna i 10 §.

1. Vid uttagning till kurs för utbildning till och vid befordran
till tjänst, tillhörande någon av de i 3 § angivna grupperna I —
III och V, såvida icke vederbörande undergått dylik undersök
ning eller undersökning enligt blankett 98 A eller 98 E högst två
år tidigare och därvid befunnits fylla de för den nya tjänsten
fastställda krav.

2. Vid befordran från tjänst eller anställning inom grupperna
VI, VII och VIII till tjänst inom grupp IV, såvida icke veder
börande högst två år tidigare undergått undersökning enligt
blankett 98 A, 98 E eller 98 D och därvid befunnits fylla de för
den nya tjänsten fastställda krav.

3. Då för personal, tillhörande grupp I eller II, samt personal
inom grupp III, vilkens tjänstgöring omedelbart berör trafiksäker
heten, ävensom vägbussförare och sådan lastbilsförare som skall
kunna tjänstgöra såsom vägbussförare, viss tid förflutit från en
tidigare undersökning enligt följande:

Om närmast föregående undersök
ning enligt blankett 98 A, 98 E eller
98 F ägt rum det kalenderår, då
vederbörande fyllt

skall förnyad undersökning ske

20—29 år

30—35 år

36 år eller däröver

under det år, då 10 år förflutit från
nämnda undersökning

under del år, då han fyller 40 år

under det år, då fem år förflutit från
senaste undersökning

Exempel: Undersökning enligt denna punkt skall äga rum de kalenderår, då veder
börande. fyller nedan kursiverade antal år. Övriga tal angiva levnadsår för under
sökning enligt 2 § eller punkt 1 här ovan.
1. 21—27 (befordran)—37—A2 -45 (befordran)—50—55 år o s v.
2. 23—33—40—43 (befordran)—48—53 år osv.
3. 17—20 (eo tjänst)—30—33 (befordran)—40—45—48 (befordran)—55 år o s v.

4. I de i 8 § angivna fall, då undersökning av hörselför
mågan erfordras.

5. Då anledning finnes för vederbörande befäl eller järnvägs
läkare att antaga, att tjänsteman eller arbetare icke uppfyller de
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fordringar i kroppsligt eller psykiskt avseende (jfr 4 §, 5 :e punkten),
som enligt dessa föreskrifter utgöra villkor för fortsatt användning
i den av honom innehavda tjänsten eller anställningen. Järnvägs
läkare, som gör sådan hänvisning, skall till undersökningsläkaren
översända ett utdrag av den för vederbörande förda sjukjournalen.

6 §, Hänvisning till ögonspecialist.

Hänvisning till ögonspecialist (för undersökning enligt blankett
98 C) skall ske i följande fall och därvid de uppgifter lämnas,
som äro angivna i 10 §.

1. Före utbildning till tjänst inom i 3 § angiven grupp I, eller
överflyttning från tjänst i annan grupp till tjänstgöring i grupp 1.

2. Före befordran till ordinarie tjänst såsom lokförare, motor-
vagnsförare, rälsbussförare, lokomotorförare och lokbiträde,
därest mer än ett år förflutit från närmast föregående under
sökning av ögonspecialist.

3. I de i 3 § under grupp VIII 3) angivna fall.
4. Då vederbörande undersökningsläkare funnit den under

söktes färgsinne vara tvivelaktigt och normalt sådant fordras för
tjänsten eller funnit sådana tecken på sjukligbet i synorganet,
vilka inverka eller sannolikt framdeles komma att inverka men
ligt på tjänstedugligbeten eller då eljest undersökningsläkaren
ansett, att en undersökning bos ögonsjDecialist bör företagas.

5. 1 de i 8 § angivna fall, då kontrollen bör föranleda hän
visning till ögonspecialist.

7 §. Förnyad undersökning av fartygspersonal.

Fartygspersonal skall vart fjärde år hänvisas till vederbörande
järnvägsläkare för undersökning enligt blankett 98 F.

Anm. För den, som under fyraårsperioden undersökts av undersökningsläkare,
räknas ny period från denna undersökning.

8 §. Kontroll genom förhörsledare.

1 samband med de årliga instruktionsförbören skall personal,
vars tjänstgöring omedelbart berör trafiksäkerheten, av förbörs-
ledaren kontrolleras beträffande syn- och börselförmåga, såvida
ej vederbörande under de två närmast föregående kalenderåren
genomgått dylik kontroll eller blivit undersökt av ögonspecialist
beträffande synskärpan eller av undersökningsläkare. Den, som
fyllt 35 år, skall dock kontrolleras senast under tredje kalender
året efter närmast föregående läkarundersökning eller kontroll.
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Vid bedömande av synförmågan, som skall ske med använd
ning av sju stycken av dr C. G. Boström utarbetade »Tavlor för
prövning av synskärpan» och enligt den vid tavlorna fogade
beskrivningen, skall varje öga prövas för sig, först utan och där
efter med glasögon, därest sådana äro tillåtna och erforderliga
för uppnående av stadgad synskärpa. Tavlorna kunna även
visas i sned ställning. Därest synskärpan för person med minst
fem års tjänstgöring inom den i 3 § angivna gruppen I utan
glasögon på någotdera ögat understiger 0,3 skall synskärpan även
prövas på båda ögonen samtidigt utan glasögon. Dylik prövning
skall även ske beträffande tjänsteman inom grupp I och II med
mindre än fem års tjänstgöring inom gruppen. Vid synnedsätt
ning under tillåten gräns eller tecken på ögonsjukdom eller vid
tveksamhet i fråga om prövningsresultatets riktighet, skall veder
börande genom sektionsföreståndarens försorg hänvisas till ögon-
speciahst för kontrollundersökning.

Hörselförmågan prövas på det sätt, som föreskrives i 9 §. Därest
prövningen givit vid handen, att den prövade icke förmått rätt
återgiva alla siffergrupperna på i 3 § för hans tjänst angivna
avstånd, skall han genom sektionsföreståndarens försorg hänvisas
till undersökningsläkare för kontrollundersöl^ning.

9 §. Prövning av syn- och hörselförmåga.

Synskärpan prövas — utom vid kontroll genom förhörsledare
enligt 8 § — på så sätt, att den som undersökes får läsa bok
stäverna på någon synskärpetabell enligt Monoyer. Tabellen skall
vara väl och likformigt belyst samt vara upphängd inom en
belysningsram på 5 meters avstånd från den, som skall under
sökas. Bländning från annan ljuskälla får icke förekomma. Den,
som undersökes, får vid undersökningen icke knipa med ögon
locken och vid undersökning av det ena ögat skall det andra
utan tryck på ögat vara väl avskärmat. Undersökning utan glasögon
skall alltid föregå den med glasögon. Den binokulära synskärpan
utan glas skall alltid angivas i intyget. Den, som undersökes,
skall utan tvekan, säkert och raskt avläsa vederbörlig rad eller
den bokstav, undersökaren utpekar. För att viss synskärpa skall
godkännas fordras, att den undersökte rätt avläst samtliga mot
denna svarande bokstäver i bokstavstabellen. Undersökaren bör
även hava sin uppmärksamhet riktad på möjligheten av utanläs-
ning, varför eventuell kontroll lämpligen må utföras med andra
tavlor. Synskärpevärdet angives i tiondelar. Beteckningar som
0,2—0,3 och <0,3 böra ej förekomma, då vid bedömningen
hänsyn endast tages till det lägre värdet.
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Färgsinnet prövas enligt av Kungl. Medicinalstyrelsen fastställd
metod, eventuellt kompletterad med anomaloskop och lanterna.

Hörseliindersökning bör utföras i möjligast tysta rum. Hörsel
förmågan prövas, utom beträffande viss tågfärjepersonal, på
vartdera örat för sig, varvid den, som undersökes, skall vända
det öra, som skall prövas, mot undersökaren, medan en assistent
omsorgsfullt täpper till det andra örat. Hörselförmågan bedömes
på grundval av det avstånd i meter, på vilket talen i tresilYer-
provet kunna repeteras korrekt. Undersökaren använder såväl
medelstark viskning som vanlig samtalsstämma och för varje
avstånd utsäges en siffergrupp t ex 4—7—12. Undersökningen
behöver icke ske på större avstånd än som föreskrives för de
i 3 § angivna olika grupperna.

10 §. Läkarintygens behandling.

1. Då person skall hänvisas till undersökningsläkare, ögon-
specialist eller järnvägsläkare för första undersökning enligt 2 §,
skall vederbörlig blankett till läkarintyg överlämnas till läkaren
av den myndighet, som beordrar undersökningen. Blanketten
skall därvid vara ifylld med namnet på den, som skall under
sökas, födelsedatum, den ifrågasatta anställningens art samt den
grupp enligt 3 §, till vilken denna anställning hänföres. I före
kommande fall angives även, om anställningen innebär tjänst
göring uteslutande på byrå, expedition eller kontor.

2. Vid förnyad undersökning enligt blankett 98 A eller 98 E
skall om möjligt samma blankett användas som vid tidigare
undersökning, varvid i hänvisningen skall angivas icke blott den
tjänst, som undersökningen skall avse, utan även vederbörlig
grupp, och därest denna är någon av grupperna I—III eller VII A,
huru lång tid vederbörande vid tidpunkten ifråga tjänstgjort inom
angiven grupp.

Vidare skall till blanketten fogas en uppgift på de perioder,
under \nlka den, som skall undersökas, varit tjänstledig på grund
av sjukdom eller olycksfall (med angivande av statistiknummer
eller diagnos) under senast förflutna två kalenderår och det
löpande året.

3. Vid hänvisning till undersökningsläkare eller järnvägsläkare
(7 §) enligt blankett 98 F skola samma uppgifter lämnas som
ovan angivits i punkt 2 och därjämte äldre utfärdade intyg
å blankett 98 A, 98 E eller 98 F bifogas.

4. I och för förnyad undersökning hos ögonspecialist skall
tidigare utfärdat intyg å blankett 98 C översändas till läkaren
och därvid lämnas uppgift icke blott om den tjänst, undersök-
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ningen avser, utan även om grupp och huru lång tid veder
börande vid tidpunkten i fråga tjänstgjort inom angiven grupp.

5. Det av läkaren ifyllda och av honom och den undersökte
behörigen underskrivna intyget skall översändas till vederbö
rande järnvägsmyndighet i förseglat konvolut.

6. Sedan läkarintyg enligt blankett 98 A, 98 E eller 98 D
inkommit till den myndighet, som har att besluta om vederbö-
randes anställning, skall detsamma granskas för utrönande, huru
vida hinder föreligger för anställandet. Befinnes därvid, att så
är fallet, skall intyget jämte meddelande om, att frågan om an
ställning förfallit på grund av läkarintygets innehåll, i slutet
konvolut översändas till anställningssökanden.

7. Därest läkaren uttalat tvekan om vederbörandes lämplighet
för anställning eller för fortsatt användning i innehavande tjänst
eller för befordran eller eljest tveksamhet föreligger i förevarande
avseenden, har vederbörande distriktschef, sektionsföreståndare,
verkstadsföreståndarc och förrådsintendent att underställa frågan
styrelsens prövning.

8. Läkarintygen skola förvaras tillsammans med de för veder
börande upprättade personalkorten eller personalakterna. Läkar
intyg får endast under de förutsättningar, som innehållas i nedan
intagna lagutdrag, utlämnas till eller delgivas annan än den, för
vilken det utfärdats, eller den, som i tjänsten behöver hava till
gång därtill. Prövning, huruvida dessa förutsättningar äro för
handen, skall ske av vederbörande chef för byrå eller kontor i
styrelsen, den tjänsteman på distriktskansli, som distriktschefen
därtill förordnar, sektionsföreståndare, verkstadsföreståndare,
förrådsintendent eller arbetschefen, Nässjö.

Utdrag ur § 14 lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma
allmänna handlingar.

»  Handlingar i ärende angående läkarvård, hälsovård, sjukvård,
må, i vad de angå enskilds personliga förhållanden, icke utan hans

samtycke till annan utlämnas tidigare än 70 år efter handlingens datum. Även
utan sådant samtycke skall dock handling, som nu sagts, utlämnas, om, med hänsyn
till det ändamål, för vilket utlämnande åstundas, och omständigheterna i ö\Tigt,
trygghet kan anses vara för handen, att det ej kommer att missbrukas till skada eller
förklenande för den, vilkens personliga förhållanden i handlingen avses eller för
hans nära anhöriga. Vid utlämnande höra erforderliga förbehåll göras »

11 §. Förteckning över undersökningar.

På varje sektionsledningsexpedition skall föras förteckning
•över den personal, som är skyldig att undergå periodisk läkar
undersökning och kontroll genom förhörsledare. I förteckningen
skall införas datum för verkställd undersökning och kontroll och
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den bör vara så uppställd, att därur utan svårighet kan utläsas,
när nästa undersökning eller kontroll skall äga rum.

Anm. Förteckningen föres i form av kortregister på bl 151 A. Resultatet av
förhörsledares kontroll av syn- och hörselförmåga införes av honom på dessa kort.

12 §. Bekostande av undersökningarna.

Vid den första undersökning, som efter hänvisning från veder
börande tjänsteställe verkställes av undersökningsläkare, järn
vägsläkare eller ögonspecialist för utrönande av om en person är
lämplig för anställning vid statens järnvägar, skall den under
sökte till läkaren erlägga följande belopp, nämligen

för intyg enligt bl utfärdat för kr anm

98 A arbetare vid biltrafiken 13

C ang återbetalning av be-
1  loppet, se huvudav-
l  talet.

» övriga 7
—

98 G samtliga 5
—

98 D
vägvakt, platsvakt, post

biträde
4

» rumsstäderska
— —

» övriga 13

f ang återbetalning av be-
1  loppet, se huvudav-
1  talet.

98 E samtliga 5
—

I den mån läkaren enligt särskilda härom utfärdade be
stämmelser är berättigad till högre ersättning, gäldas denna av
statens järnvägar.

Utföres denna första undersökning av annan läkare än under
sökningsläkare, järnvägsläkare eller ögonspecialist eller av någon
av dessa utan att den undersökte hänvisats till honom av järn
vägsmyndighet, bekostas undersökningen helt av den undersökte.

Av undersökningsläkare, järnvägsläkare eller ögonspecialist
jämlikt hänvisning från vederbörande myndighet företagen under
sökning i andra fall än de i första stycket här ovan avsedda
bekostas helt av vStatens järnvägar.

Det belopp, som i förekommande fall skall erläggas till läkaren
av den undersökte, skall av den hänvisande myndigheten angivas
å blanketten till läkarintyg före densammas översändande till
Jäkaren.



STATENS JÄRNVÄGAR

Slr U (I. bil 1.

Manlig tjänstepersonal

hänvisas härigenom till undersökningsläkaren vid statens järnvägar

för undersökning, avseende anställning såsom

- född / .

- '■ grupp _

Bidrag till kostnaden för undersökningen skall av den undersökte erläggas med kronor

den 19_

Läkarintyg angående ovan angivna anställningssökande

A. Frågor att inför undersökningsläkaren besvaras av den sökande

1. Har inom Eder närmaste släkt förekommit
tuberkulos, kräfta, sockersjuka, fallandesot,
nerv- eller sinnessjukdom?

2. Har Ni lidit av någon långvarig eller allvar
lig sjukdom eller härför vårdats å sjukhus
eller sanatorium (såsom tuberkulos eller an
nan kronisk infektionssjukdom, hjärt- eller
hlodkärlssjukdom, sjukdom i hukorganen,
ledgångsreumatism, sockersjuka, äggvite
sjukdom) ? (Sjukliga förändringar, som kon
staterats vid skärmhildsundersökning eller
annan röntgenologisk lungkontroll, angivas.)

Ii. Har Ni lidit av fallandesot eller annan nerv-
eller sinnessjukdom, av kramper, svimning
eller andra rubbningar av medvetandet,
yrsel, svindel eller långvarig huvudvärk?

4. Har Ni varit utsatt för någon svårare kropps
skada?

5. Har Ni fullgjort värnpliktstjänstgöring så
som vapenför?

6. Anser Ni Eder fullt frisk och fri från lyte?
(Om denna fråga besvaras nekande, skall
här uppgivas i vad mån sjukdom eller lyte
föreligger.)

7. Är Ni absolutist? I så fall, sedan huru länge?

8. Har Ni tidigare undergått läkarundersökning
för vinnande av anställning vid statens järn
vägar?

I så fall, när och för vilken tjänst?

B. Sökandens försäkran
Härmed intygas på heder och samvete, att jag fullt sanningsenligt och efter bästa förstånd besvarat

de vid undersökningen till mig ställda frågorna och att jag icke uppsåtligen förtegat något om mitt hälso
tillstånd. Dessutom medgiver jag, att detta intyg må bliva statens järnvägars egendom, om jag vinner an
ställning vid statens järnvägar.

den _19_

SJ bi »K A IKbr 511



c. Frågor att besvaras av undersökningslåkaren

10.

Har den sökande ett friskt utseende?

Har den sökande god eller klen kropps
byggnad?

Är den sökande mager, lagom fet eller kor-
pulent?

Vikt (utan kläder)?

Längd (utan skor)?

omfång under andnings-Bröstkorgens
pausen?

Bukens omfång vid naveln?

Finnes missbildning eller lyte (plattfol,
högre grad av slammande osv)?

Är bröstkorgen välbildad?

Är dess rörelse under andningen normal
och lika i båda sidor?

Utvisar perkussion och auskultation över
allt normala förhållanden?

Äro lungorna friska?

Är hjärtats läge och storlek normala?

Äro hjärttonerna normala?

Finnas biljud?

Radialpulsens beskaffenhet och frekvens?

Är hjärtat friskt?

Förete munhåla och svalg något abnormt
(ärr efter tungbett)?

Tändernas beskaffenhet?

Föreligga några sjukdomstecken från buk
hålans organ?

Finnes tarmbråck?

Innehåller urinen äggvita eller socker?

Finnes anledning antaga någon sjukdom i
urogenitalorganen (hydrocele, varicocele)?

Äro ben och ledgångar friska?

Förekommer hudsjukdom?

Förefinnes struma, svullna lymfkörtlar
eller ärr efter föregående körtel sjukdom?

Förefinnes åderbråck?

Äro piipillar- o [)alellarreflexerna normala?

Kan den sökande stå med slutna ögon och
fötter utan att vackla?

Finnas tremor i händer eller tunga?

Finnes anledning misstänka missbruk av
alkohol eller andra gifter?

Är nervsystemet friskt?

10..

11. .

12. _

Skärmbild den 195

/min

Blodtryck



13. Vilken synskärpa har den sökande?

A höger ögii?

A väns Ut (")ga?

Binokulärl?

Föreligger någon ögonsjukdom?

14. Har den sökande normalt färgsinne?

15. På vilket avstånd kan medelstark viskning
och samtalsstämma uppfattas av vartdera
örat för sig?

Höger öra?

Vänster öra?

Finnes öronflylning el luir sädan iiinnils?

Föreligger i övrigt någon öron sjukdom?

16. Har vid undersökningen i övrigt iakttagits
sjukdom, lyte eller annan omständighet av
betydelse för sökandens hälsotillstånd eller
arbetsförmåga i den ifrågavarande anställ
ningen? Därest denna fråga hesvaras ja-
kande, skall här lämnas närmare uppgif
ter angående sjukdomen, lytet etc.

13.

utan, med korrektionsglas

utan, med korrektionsglas

ulan UoiTcklionsglas.

14 —

15.

viskning

viskning

m, samtalsstämma

m, samtalsstämma

I. Då, som av ovanstående framgår, den sökande är fri från sjukdom, svaghet eller lyte, anser jag

honom med hänsyn till hälsotillståndet lämplig för anställning som

II. Såsom av ovanstående framgår, är den sökande brbnflad mrå

f icke») ]
som f nJ icke väsentligt') } nedsätter förmågan all fullgöra med den sökta anställningen Förenade åligganden,

[ väsentligt') |

och/men då
utsikt anses föreligga för förbättrad/oförändrad framtida tjänsteduglighet,
frågan om hans framtida tjänstedugllghel icke nu kan säkert bedömas,

anser jag honom

med hänsyn till hälsotillståndet

(lämj>lig')
I  tills vidare lämplig')
för tillfället olämplig')

I olämplig')

för anställning som

(Här angives om genom begränsning av arbetstid, undvikande av skiftcsarbete.

inriktning på vissa arbetsmoment etc en partieli arbetskraft kan tillvaratagas.)

Sålunda undersökt, prövat och befunnet, intygas på heder och samvete.

_ den _ 19 .

t) Det ej tillämpliga överstrykes.
U ndersöknlngsiäkare



Hänvisas till undersökningsläkare for förnyad undersökning, avseende anställning såsom

—  i grupp

i vilken han tjänstgjorl år mån (angives endast betr grupp 1—III och VII A).

den 19_

Fråga att inför undersökningsläkaren besvaras av befattningshavaren.
(Svaret införes av läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon långvarig eller allvarlig sjukdom eller härför
vårdats å sjukhus eller sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (huvudskada, hjärn-
skakning eller dylikt) ?

Svar:

Dea undersöktes namnteckuing

På grund av denna dag verkställd undersökning av .

anser jag honom för den angivna tjänsten lämplig') olämplig')

Skärmbild den / 195

Blodtryck /

vilket härmed på heder och samvete intygas.

. den 10

I/iuIfiHÖkiiingslnkat-p

Hänvisas till undersökningsläkare för förnyad undersökning, avseende anställning såsom

1grupp_

i vilken han tjänstgjort år mån (angives endast betr grupp 1—111 och VII A).

den 19_

Fråga att inför undersökningsläkaren besvaras av befattningshavaren.
(Svaret införes av läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon långvarig eller allvarlig sjukdom eller härför
vårdats å sjukhus eller sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (huvudskada, hjärn-
skakning eller dylikt)?

Svar:

Den undersöktes namnteckning

På grund av denna dag verkställd undersökning av

anser jag honom för den angivna tjänsten lämplig') olämplig')

Skärmbild den / 195

Blodtryck /

vilket härmed på heder och samvete intygas.

den _

.  Undersökningsläkare') Det ej tillämpliga overstrykes.



STATENS JÄRNVÄGAR

Slr 9 (I, bil 2.

Kvinnlig ijåbistepersonal

hänvisas härigenom till undersökningsläkaren vid statens Järnvågar

för undersökning, avseende anställning såsom

född /

' gi'upp_

Bidrag till kostnaden för undersökningen skall av den undersökta erläggas med kronor .

den 19

Läkarintyg angående ovan angivna anställningssökande

A. Frågor att inför undersökningslåkaren besvaras av den sökande.

Har inom Ekier närmaste släkt förekommit

tuberkulos, kräfta, sockersjuka, fallandesot,
nerv- eller sinnessjukdom?

Har Ni lidit av någon långvarig eller allvar
lig sjukdom eller härför vårdats å sjukhus
eller sanatorium (såsom tuberkulos eller an

nan kronisk infektionssjukdom, bjärt- eller
blodkärlssjukdom, sjukdom i bukorganen,
ledgångsreumatism, sockersjuka, äggvite
sjukdom)? (Sjukliga förändringar, som kon
staterats vid skärmbildsundersökning eller
annan röntgenologisk lungkontroll, angivas).

Har Ni lidit av fallandesot eller annan nerv-

eller sinnessjukdom, av kramper, svimning
eller andra rubbningar av medvetandet,
yrsel, svindel eller långvarig huvudvärk?

Har Ni varit utsatt för någon svårare kropp
skada?

Anser Ni Eder fullt frisk och fri från lyte?
(Om denna fråga besvaras nekande, skall
här uppgivas i vad mån sjukdom eller lyte
föreligger.)

B. Sökandens försäkran.

Härmed intygas på heder och samvete, att jag fullt sanningsenligt och efter bästa förstånd besvarat
de vid undersökningen till mig ställda frågorna och att jag icke uppsåtligen förtegat något om mitt hälso
tillstånd. Dessutom medgiver jag, att detta intyg må bliva statens järnvägars egendom, om jag vinner an
ställning vid statens järnvägar.

•den 19 _

Den underaOktaa namnteeknlng

S.I bJ 98 E (mi4) IKbr 511



c. Frågor att besvaras av undersökningsiäkaren.

Har den sökande ett friskt utseende?

Har den sökande god eller klen kropps
byggnad?

Är den sökande mager, lagom fet eller kor-

pulent?

Vikt (med kläder)?

Längd (utan skor)?

Bröstkorgens omfång under andningspau
sen?

5. Bukens omfång vid naveln?

6. Finnes missbildning eller lyte?

7. Är bröstkorgen välbildad?

Äro lungorna friska?

8. Äro bjärttonerna normala?

Finnas biljud?

Radialpulsens beskaffenhet och frekvens?

Är hjärtat friskt?

9. Tändernas beskaffenhet?

Föreligga några sjukdomstecken från huk-
och underlivsorganen?

10. Innehåller urinen äggvita eller socker?

11. Äro hen och ledgångar friska?

Förekommer hudsjukdom?

Förefinnes struma, svullna lymfkörtlar
eller ärr efter föregående körtel sjukdom?

Förefinnes åderbråck?

12. Äro pupillar- o patellarreflexerna normala?

Kan den sökande stå med slutna ögon och
fötter utan att vackla?

Finnas tremor i händer eller tunga?

Är nervsystemet friskt?

10.

11.

12.

kg

cm

Skärmbild den / 195

/min

Blodtryck /



13. Vilken synskärpa har den sökande?

A höger öga?

A vänster öga?

Binokulärt?

Föreligger någon ögonsjukdom?

14. Har den sökande normalt färgsinne?

15. På vilket avstånd kan medelstark viskning
och samtalsstämma uppfattas av vartdera
örat för sig?

Höger öra?

Vänster öra?

Finnes örcnflytning el har sådan funnits?

Föreligger i övrigt någon öronsjukdom?

16. Har vid undersökningen i övrigt iakttagits
sjukdom, lyte eller annan omständighet av
betydelse för sökandens hälsotillstånd eller
arbetsförmåga i den ifrågavarande anställ
ningen? Därest denna fråga besvaras ja-
kande, skall här lämnas närmare uppgif
ter angående sjukdomen, lytet etc.

13.

utan, med korrektionsglas

utan, med korrektionsglas .

utan korrektionsglas.

14.

15.

viskning

viskning

. m, samtalsstämma _

_m, samtalsstämma _

16.

I. Då, som av ovanstående framgår, den sökande är fri från sjukdom, svaghet eller l3de, anser jag

henne med hänsyn till hälsotillståndet lämplig för anställning som

II. Såsom av ovanstående framgår, är den sökande behäftad med

IickeO I
icke väsentligt^ > nedsätter förmågan att fullgöra med den sökta anställningen förenade åligganden,
väsentligtO j

utsikt anses föreligga för förbättrad/oförändrad framtida tjänsteduglighet, henneoc /men frågan om hennes framtida tjänsteduglighet icke nu kan säkert bedömas.

med hänsyn till hälsotillståndet

lämpligO I
tills vidare lämplig') I ^ _
för tillfället olämplig') ( anställning som .
olämplig') '

(Hår anglves om genom begråiunlng arbetaUd, Inriktning

på vissa arhetsmoinent etc en partiell arbetskraft kan tillvaratagas.)

Sålunda undersökt, prövat och befunnet, intygas på heder och samvete.

den 19_

>) Det ej tillämpliga överstrykes.
U ndersökningslåkar e



Hänvisas till undersökningsläkare för förnyad undersökning, avseende anställning sAsom

i grupp_

i vilken hon Ijänslgjorl år mån (angives endast betr grupp 111).

den 19_

Fråga att inför undersökningsläkaren besvaras av befattningshavaren.
(Svaret infÖres au läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon långvarig eller allvarlig sjukdom eller härför
vårdats å sjukhus eller sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (huvudskada, hjärn-
skakning eller dylikt)?

Svar:

Den undersöktas namnteckning

På grund av denna dag verkställd undersökning av

anser Jag henne för den angivna tjänsten lämplig') olämplig')

Skärmbild den / 195

filodtryck /

vilket härmed på heder och samvete intygas.

den 19_

Undertökningslåkare

Hänvisas till undersökningsläkare för förnyad undersökning, avseende anställning såsom

—  i grupp_

i vilken hon tjänstgjort år mån (angives endast betr grupp 111).

den 19_

Fråga att inför undersökningsläkaren besvaras av befattningshavaren.
(Suaret införes au läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon långvarig eller allvarlig sjukdom eller härför
vårdats å sjukhus eller sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (huvudskada, hjärn-
skakning eller dylikt)?

Svar:

Den undersökta! namnteckning

På grund av denna dag verkställd undersökning av_

anser jag henne för den angivna tjänsten lämplig') olämplig').

Skärmbild den / 195

Blodtryck /

vilket härmed på heder och samvete intygas.

den 19 _

') Det ej tillämpliga överstrykcs.
Undersöknlngsliluire



STATENS JÄRNVÄGAR Str 9 a, bil 3.

LÄKARINTYG
rörande undersökning för vinnande av anställning såsom verkstads- eller förrådsarbetare, banarbetare, om-
lastare, väg- eller platsvakt, postbiträde, tryckeri- eller bokbinderiarbetare och rumsstäderska vid statens
järnvägar samt annan arbetare vid statens järnvägars biltrafik än vägbuss- och lastbilsförare, manlig bil

jettförsäljare och paketbud.

född den hnnnisns hariyenom till järnvägslöknren

hans
för undersökning till utrönande av huruvida

hälsotillstånd gör ^g^nT lämplig för anställning såsom
Kostnaden för undersökningen skall av den undersökte gäldas med kronor _

. den 19_

A. Frågor att hesvaras av den sökande.
(Svaren införas av läkaren.)

1. Har Ni lidit av någon långvarig eller allvarlig sjukdom eller varit utsatt för någon svårare kroppsskada
med därav uppstående men?

Svar:

2. Anser Ni Eder fullt frisk och fri från lyte?

Svar:

B. Läkarens utlåtande.

Att vid undersökning denna dag befunnits

fri från å omstående sida angivna kroppsfel och sjukdomstecken*) Skärmbild den / 195—

behäftad med följande å omstående sida anmärkta brister, nämligen*)

och att beträffande syn- och hörselförmåga samt färgsinne**)

icke^^ppfyller*) ^ omstående sida angivna fordringarna
.  , . . honom lämplig*) ... . .samt att jag med anledning harav anser olämplig*) anställning såsom

intygas på heder och samvete.

_den 19_

■ Järnvfigsiakare.

C. Den undersöktes försäkran.

Undertecknad förklarar härmed, att jag sanningsenligt besvarat de vid undersökningen till mig ställda
frågorna, och att jag icke uppsåtligen förtegat något, som kan lända till upplysning rörande mitt hälso
tillstånd. Dessutom medgiver jag, att detta intyg må bliva statens järnvägars egendom, om jag vinner
anställning vid statens järnvägar.

den ' 19 _

Den undersöktes namnteckning.
*) Det ej tillämpliga överstrykes.
*») Normalt färgsinne fordras endast av väg- ocii piatsvaktcr samt vissa banarbetare.

S.J hl 08 I) (200.10) I Klir .ä2i



PM

Följande kropps fel och sjukdomar utgöra hinder för vinnande av på omstående sida an
given anställning.

1. Svag kroppsbyggnad eller allmän svaghet.
2. Tuberkelsjukdom.

3. Annan kronisk infektionssjukdom eller konstitutionell sjukdom, varigenom kroppskrcl-
terna blivit avsevärt nedsatta eller smittofara för arbetskamrater kan uppstå.

4. Kronisk sjukdom i ögat, hjärnan, ryggmärgen eller nervsystemet i övrigt.
5. Hjärtfel.

6. Större åderbråck eller svårare bensår.

7. Kronisk sjukdom i lunga eller lungsäck.
8. Kronisk sjukdom i bukens organ.
9. Tarmbråck eller tydliga anlag därtill.
10. Äggvita eller socker i urinen.
11. Kroppsfel eller lyten i övrigt, som kunna medföra inskränkning i den sökandes arbets

förmåga eller utgöra en fara för arbetskamraterna.
12. Tecken till alkoholmissbruk.

Minimifordringar i avseende å synskärpa och hörselförmåga.

Synskärpa:

platsvakt

utan eller med glasögon
pA ena ögat pA andra ögat

ligst

0,9

0,8

0.7

verkstads- och förrådsarbetare, tryckeri- och bokbinderiarbetare 0,7

omlastare, postbiträde, rumsstäderska och annan arbetare vid biltrafiken
än vägbuss- och lastbilsförare, manlig biljettförsäljare och paketbud 0,5

[0.6

lo,5
banarbetare, vägvakt

eller

eller

eller

Färgsinne:

väg- och platsvakt samt banarbetare, som har att tyda eller bedöma
färgade signaler normalt.

0,3

0,4

0,5

0,3

0.3

0,0

0,1

Hörselförmåga:

verkstads- och förrådsarbetare 1

omlastare [ samtalsstämma på 3 meter med vartdera örat.
tryckeri- och bokbinderiarbetare .... j

banarbetare

väg- och platsvakt
postbiträde

viskstämma pä 4 meter och samtalsstämma på 8 meter
■ med vartdera örat.

rumsstäderska viskstämma på 2 meter och samtalsstämma på 5 meter
med vartdera örat.

arbetare vid biltrafiken samtalsstämma på 4 meter med vartdera örat.



Slr O It, hil 'i.

STATENS JÄRNVÄGAR

ÖGONUNDERSÖKNING

född den hänvisas till ögonläkaren doktor

för undersökning avseende ögonens

I  I anställning såsom grupp

funktionsduglighet för □utbildning till [i vilken han tjänstgjort år mån (angives
□ fortsatt tjänstgöring såsom jendast betr grupp 1—III och VII A).

Bidrag till kostnaden skall av den undersökte erläggas med kronor

den 19

INTYG

rörande undersökningen

A. Frågor att besvaras av den, som skall undersökas:
(Svaren införas av läkaren.)

1. Tidigare läkarundersökningar av-
ögonen.

2. Genomgångna ögonsjukdomar?

.1. Har Ni några besvär från ögonen?

4. Använder Ni glasögon och i vilken ut
sträckning?

5. Har Ni några andra upplysningar att
lämna beträffande Edra ögon?

S.! bl imc. (202.:»> IKbr .VI |



B. Frågor att besvaras av läkaren.

1. ögonlocken.

2. Bindehifinor.

3. Tårvägar.

4. ögonens ställning och rörlighet,

ö. Hornhinnor.

6. Pupiller.

7. Cornealasligmatisniens grad.
(Styrka och plusaxel angivas.)

8. a) Monokulär synskärpa utan glas-
korreklion.

Binokulär synskärpa utan glas-
korrektion.

b) Betrak tion (enl Donders metod).

c) Monokulär synskärpa med glas
korrektion.

Binokulär synskärpa med glas-
korrektion.

a) Den monokulära ackomodations-

närpunktens läge. (Vid refrak-
tionsfel undersökes efter fullkor
rektion, ev försättning av glas,
vars värde angives.)

b) Refraktion, beräknad ur när-
punktsprovet.

10. Främre kammare, lins, glaskropp.

11. a) ögonbottnar.

b) Refraktion, funnen vid ögonspeg-
ling i rättvänd bild.

Höger öga

cy/_

S: -

- ry/_

S: .

Vänster öga

S: -

S: .



12. Färgsinne:

a) Enligt officiellt föreskriven me
tod. (Protokoll bifogas vid defekt
eller misstanke därpå.)

b) Enligt andra metoder.
(Vid anomaloskopundersökning
bifogas protokoll enligt blankett.)

13. Ljussinnels beskaffenhet.
(Misstänkes nattblindhet, prövas med
fotoptometer.)

14. Ytterligare utförda undersökningar
(t ex av synfält, ögontrycket).

15. Anledning till nedsatt funktionsdug
ligt hos synorganet (diagnos).

C. Den undersöktes försäkran.

Undertecknad förklarar härmed, att jag sanningsenligt besvarat de vid undersökningen till mig ställda
frågorna, och att jag icke uppsåtligen förtegat något, som kan lända till upplysning rörande mina ögons
funktionsduglighet. Dessutom medgiver jag, att detta intyg må bliva statens järnvägars egendom.

. den_ 19_

(Den undersöktes namnteckning)

D. ögonläkarens intyg.

Att ovanstående blankett är ifylld i noggrann överensstämmelse med vad jag vid denna dag före

tagen undersökning funnit rörande ögonens funktionsduglighet hos
ovanstående uppfyller')

samt att den undersökte enligt fordringarna för tjänst
punkt härovan icke uppfylleri)

såsom

i tjänsten ständigt bära glasögons) intygas härmed på heder och samvete.

Den undersökte har erlagt bidrag till undersökningskostnaden med kronor _

och skall

den . 19 _

1) Det ej tillämpliga överstrykes.
•) överkorsas, om så icke är fallet.



Hänvisas lill förnyad undersökning för | firUatt tjänst ] såsom i grupp_
i vilken han tjänstgjort år mån (angives endast betr grupp I—III och VII A).

är ånyo undersökt denna dag med följande resultat:
höger öga vänster öga

monokulär synskärpa utan glaskorrektion S: S:

binokulär » » » g.

refraktion Sf cyl ax s/ cyl_

monokulär synskärpa med glaskorrektion S: _ g^

binokulär » » s> S:___

inträdda förändringar i övrigt:

varför han är lämplig/olämplig till tjänst såsom
och skall han ständigt bära glasögon i tjänstenO, vilket härmed på heder och samvete intygas.

den 19_

(Den undersöktes namnteckning) ögonläkare

Hänvisas till förnyad undersökning för | f^r^sa^t tjänst } i grupp_
i  vilken han tjänstgjort år mån (angives endast betr grupp 1—111 och VII A).

är ånyo undersökt denna dag med följande resultat:
höger öga vänster öga

monokulär synskärpa utan glaskorrektion S: S*

binokulär
S:-

refraktion sf cyl ax Sf cyi_

monokulär synskärpa med glaskorrektion g:
S:-

binokulär » » » g.

inträdda förändringar i övrigt: .

varför han är lämplig/olämplig till tjänst såsom
och skall han ständigt bära glasögon i tjänsten'), vilket härmed på heder och samvete intygas.

den 19

(Den undersöktes namnteckning) ~ ögonläkare

Hänvisas till förnyad undersökning för | [jj^Uatt tjänst } ̂ ^^^m i grupp
i  vilken h;m tjänstgjort år mån (angives endast betr gruj)]) 1—111 och VII A).

är ånyo undersökt denna dag med följande resultat:

höger öga vänster öga
monokulär synskärjta utan glaskorrektion g:^ g.

binokulär » » » g.

refraktion sf cyL ax, s/ cyl_

monokulär synskärpa med glaskorrektion g;^
_Sl-

binokulär » » » g.

inträdda förändringar i övrigt:

varför han är lämplig/olämplig till tjänst såsom
och skall han ständigt bära glasögon i tjänsten'), vilket härmed på heder och samvete intygas.

. den 19 .

undersöktes namnteckning) (iigoiilwkarf

') Överkorsas, oni så icke är fiillvl.



STATENS JÄRNVÄGAR Str 9 a, bil 5.

(befattning) (nr och namn)

född den — hänvisas härigenom till undersökningsläkaren

för undersökning huruvida hans hälsotillstånd gör

fortsatt anställning sisom i grupp

honom lämplig för befordran till i vilken han tjänstgjort år mån
utbildning » (angives endast betr grupp I—III och VII A).

den 19

LÄKARINTYG

angående ovannämnde tjänsteman

A. Fråga att besvaras av befattningshavaren
(Svaret införes av läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon sjukdom av betydelse, vårdats å sjukhus
eller sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (epileptiska anfall, huvudskada, hjäm-
skakning eller dylikt) ?

Svar:

B. Frågor att besvaras av undersökningsläkaren,

1. Har den undersökte normalt färgsinne? Svar:

2. Vilken synskärpa har den undersökte

å höger öga? Svar: l n, med korrektionsglas.*)

å vänster öga? Svnr.\ > » > *)

binokulärt? Svar: * korrektionsglas.

3. Föreligger anledning misstänka ögonsjukdom? Svar:

4. På vilket avstånd kan medelstark viskning och samtalsstämma uppfattas av vartdera örat för sig?

Svar: höger öra, medelstark viskning meter,

samtalsstämma *

vänster öra, medelstark viskning >

samtalsstämma >

*) D& det föreligger avArighet att bedtaia syiiakflrpoii med ghui (exempelvis vid wrtlgnHitism), bdr dette aflrikllt irteckiMis.

SJ bl 98 F (202.2) [Kbr 54]



5. Föreligger någon öronsjukdom? Svar:

6. Huru förhålla sig pupillar- och patellarreflexer? Svar:

1. Äro pupillerna lika stora och av regelbunden form? Svar:_

8. Kan den undersökte stå med slutna ögon och fötter utan att vackla? Svar:.

9. Finnes tremor i händerna eller tungan? Svar: _

10. Finnes något att anmäfka från nervsystemet eller från kroppens inre organ i övrigt? (Blodtryck? Alko
holmissbruk?)

Svar: Skärmbild den / 195

Blodtryck /

11. Gör den undersökte intryck av att vara kroppsligen och andligen frisk? Svar:

12. Är specialistundersökning nödvändig och i så fall i vilket avseende? Svar:

C. Läkarens utlåtande.

Att ovanstående formulär är ifyllt i noggrann överensstämmelse med vad jag vid denna dag företagen

undersökning funnit rörande hälsotillstånd,

samt att jag på grund härav anser, att han

är lämpligO

trots ovannämnda brister är lämpligO (Se punkt nr ).

i anledning av ovannämnda brister är olämpligt) (Se punkt nr ).

för fortsatt anställning såsomO
> befordran till»)
> utbildning > »)

intygas på heder och samvete.

den 19_

UodcnAkninsslåluu-e.

D, Den undersöktes försäkran.

Undertecknad förklarar härmed, att jag sanningsenligt besvarat de vid undersökningen till mig ställda
frågorna och att jag icke uppsåtligen förtegat något, som kan lända till upplysning rörande mitt hälso
tillstånd. Dessutom medgiver jag, att detta intyg må bliva statens järnvägars egendom.

den 19_

O Det cj tUlåapUga 6Tcntrylue.



fortsatt anställning såsom')
Hänvisas till undersökningsläkaren för förnyad undersökning, avseende befordran till')

utbildning > ')

i grupp

i vilken han tjänstgjort år mån (angives endast betr grupp I—III och VII A).

den 19_

Fråga att inför undersökningslåkaren besvaras av befattningshavaren.
(Svaret införe» av läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon sjukdom av betydelse, vårdats å sjukhus eller
sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (epileptiska anfall, huvudskada, hjärnskak-
ning eller dylikt)?

Svar:

Den ondenAktes namnterltntng.

Den 19 ånyo undersökt, därvid befunnits, att beträffande ovan angivna förhål

landen ingen ändring inträtt') ingen annan ändring inträtt än att')

Skärmbild den / 195

Blodtryck /

och att jag anser lämplig') olämplig') i nu ifrågavarande av

seende; intygas på heder och samvete.

UndersAknlngslAkare.

fortsatt anställning såsom')
Hänvisas till undersökningsläkaren för förnyad undersökning, avseende befordran till')

utbildning > ')

grupp_

i vilken han tjänstgjort år mån (angives endast betr grupp 1—111 och VII A).

den 19_

Fråga att inför undersökningslåkaren besvaras av befattningshavaren.
(Svaret införes av läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon sjukdom av betydelse, vårdats å sjukhus eller
sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (epileptiska anfall, huvudskada, hjärnskak-
ning eller dylikt)?

Svar:

1) Dat «J tnilmpma Averstrykee.



Den 19 ånyo undersökt, därvid befunnits, att beträffande ovan angivna förhål

landen ingen ändring inträttO ingen annan ändring inträtt än attO—

Skärmbild den / 195

Blodtryck / ,

och att jag anser lämplig») olämplig») i nu ifrågavarande av

seende; intygas på heder och samvete.

Underaöknlngslftkare.

fortsatt anställning såsom»)
Hänvisas till undersökningsläkaroi för förnyad undersökning, avseende befordran till»)

utbildning > »)

.1 grupp _

i vilken han tjänstgjort år mån (angives endast betr grupp I—III och VII A).

den 19_

Fråga att inför undersökningsläkaren besvaras av befattningshavaren.
(Svaret införes av läkaren.)

Har Ni sedan sista läkarundersökningen genomgått någon sjukdom av betydelse, vårdats å sjukhus eller
sanatorium eller varit utsatt för något svårare olycksfall (epileptiska anfall, huvudskada, hjärnskak-
ning eller dylikt)?

Svar:

Den underaOktes namnteckning.

Den 19 ånyo undersökt, därvid befunnits, att beträffande ovan angivna förhål

landen ingen ändring inträtt») ingen annan ändring inträtt än att»)

Skärmbild den / 195 -

Blodtryck /

och att jag anser .lämplig») olämplig») i nu ifrågavarande av

seende; intygas på heder och samvete.

UndertAfcnliisslSkare.

1) Det ej tlUåmpUsa SeerstiTkaa.



Str 9 a, bil (i.

Läkarintyg

har av undertecknad denna dag undersökts och därvid icke visat

tecken på sjukdom (obs sanerad munhåla) eller lyte samt be

funnits utrustad med god kroppsbyggnad, god hörsel, så att van

lig viskning väl uppfattas å vartdera örat på 4 meters avstånd

och samtalsstämma å vartdera örat på 8 meters avstånd, god

syn, dvs S = 1,0 å ena och minst 0,7 å andra ögat eller minst

0,9 å ena och 0,8 å andra ögat samt binokulärt 1,0, allt utan

korrektionsglas, ävensom normalt färgsinne, vilket härmed på

heder och samvete intygas.

den / 19_

L««n liikart

S.1 1)1 ;m (i (20(1.17) [Kbr 041



Meddelande

till den, som antagas i tillfällig tjänst vid statens järnvägar.

Före erhållande av fast anställning vid statens järnvägar skall
tjänstesökande obligatoriskt undergå läkarundersökning hos ver
kets undersökningsläkare. Enär det i ett avsevärt antal fall visat
sig, att i tillfällig tjänst antagen person icke kunnat godkännas
vid den sålunda påfordrade obligatoriska läkarundersökningen,
och han därigenom icke kunnat ifrågakomma till fast anställning
eller kunnat på annat sätt bibehållas i verkets tjänst, har sty
relsen härigenom velat framhålla lämpligheten av att den, som
antager tillfällig anställning och tänker sig all framdeles kunna
erhålla fast sådan, i eget intresse redan i förväg genom frivillig
undersökning hos legitimerad läkare förskaffar sig visshet om,
huruvida han uppfyller minimifordringarna för fast anställning.
Dessa framgå av å omstående sida angivet betygsformulär.
Den obligatoriska läkarundersökningen för fast anställning

äger ruin genom statens järnvägars försorg.





Jåmvägsläkarens utlåtande

1. Vilken synskärpa har den sökande?
Å höger öga?
Å vänster Öga?
Föreligger någon ögonsjukdom?

2. Har den sökande normalt färgsinne?

3. På vilket avstånd kan medelstark viskning och
samtalsstämma uppfattas på vartdera örat för sig?
Höger öra?
Vänster öra?

Finnes öronflytning eller har sådan funnits?
Föreligger i övrigt någon öronsjukdom?

- utan -

- utan -

. med korrektionsglas

med korrektionsglas

viskning -

viskning-

- m, samtalsstämma

-m, samtalsstämma-

_m

-m

Att-
uppfylle

icke uppfyller

fande syn- och hörselförmåga samt färgsinne intygas på heder och samvete.

nedan angivna fordringar beträf-

den . 19-

Jirnvigslikcre

För användning av ej motordrivet trehjuligt fordon gälla följande minimifordringar i avseende å syn- och hörselförmåga:
Synförmåga:

1. Synskärpa utan eller med glasögon lägst
på ena ögat på andra ögat

0.7 „ 0.2
0.6 0.3

0.5 0.4

Skyldighet att bära glcuögon med vilka ovanstående synskärpa
erhålles föreligger, om synskärpan utan gins icke uppgår till
angivna värden.

2. Normalt färgsinne.

3. Normala synfält och normalt ljussinne.
(Prövas om anledning därtill föreligger.)

Hörselförmåga:

Medelstark viskning skall kunna uppfattas av vartdera örat på
minst 2 meters avstånd och samtalsstämma av vartdera örat på

minst 5 meters avstånd.

) )




