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Inledning

Den medicinska hälsokontrollen inför polisutbildning syftar till att bedöma
om den sökande har någon sjukdom, funktionsnedsättning eller annat
tillstånd som innebär en oacceptabel risk i, eller oförmåga att, utföra
polisarbetet.

Arbetet som polis ställer höga krav på fysisk förmåga och ett gott och stabilt
hälsotillstånd. Efter avslutad polisutbildning förväntas många år i yttre tjänst
där påfrestningar, som till exempel långa arbetspass med skifttjänstgöring,
stress, psykiskt belastande situationer, oregelbundna måltider och perioder
med sömnbrist, kan förekomma.

Den medicinska bedömningen inkluderar även undersökning av vissa
kapaciteter som bedöms nödvändiga för att kuima utföra polisarbetet: syn-
och färgseende, hörsel, muskelstyrka och fysisk arbetsförmåga.

Den medicinska bedömningen behöver ibland kompletteras med
information i form av intyg och/eller kopior på journal, röntgensvar,
laboratorievärden och läkemedelsförteckning. Den sökande ansvarar själv
for att inkomma med sådan kompletterande medicinsk information.

Den här förteckningen innefattar sjukdomar och medicinska tillstånd som
kan innebära hinder för antagning till polisutbildning men också
kommentarer kring tillstånd där godkäimande kan övervägas efter
kompletterande medicinsk information.

Förteckningen över medicinska tillstånd är inte komplett och även andra
medicinska tillstånd som ej definierats i denna förteckning kan innebära
olämplighet och hinder for antagning.

Plikt- och prövningsverket skall göra en sammanvägd riskbedömning som
baseras på följande gmndläggande hälsokrav - den sökandes hälsotillstånd
får inte vara av sådan art att arbetet som polis kan medföra en försämring
eller utgöra en risk för den enskildes, arbetskamraters eller andra personers
hälsa och liv i arbetsutövningen.

Plikt- och prövningsverket tillämpar inget dispensförfarande vid prövning
inför utbildning.

Förteckning av diagnoser enligt ICD-10

Kapitel 1. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Pågående infektion under behandling eller kontroll inom sjukvården bedöms
olämplig om inte läkning utan kvarvarande funktionspåverkan kan förväntas
i närtid. Godkännande kan övervägas med intyg efter tillfrisknande.
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Vid symtomfritt bärarskap av multiresistent bakterie kan godkännande
övervägas, intyg krävs inte men kan begäras vid behov.
Vimshepatit(B15-B19) bedöms olämplig om det föreligger risk för
blodsmitta
Diagnostiserad HIV (B20-B24) bedöms olämplig om det föreligger risk för
blodsmitta och/eller behandling med bromsmediciner pågår.
Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B90-B94)
bedöms olämpliga om det finns kvarvarande påverkan på den sökandes
tjänstbarhet
Post-infektiöst tillstånd efter covid-19 diagnostiserat i sjukvården (U09.9)
bedöms olämpligt om det finns kvarvarande påverkan på den sökandes
tjänstbarhet. Undantag kan övervägas efter specialistintyg.

Kapitel 2. Tumörer

Maligna tumörer, tumörer av oklar natur och benigna tumörer som utifrån
lokalisation och/eller behandling kan antas ge funktionspåverkan bedöms
alla olämpliga.

Undantag kan övervägas efter specialistintyg. Behandling och primär
uppföljning ska vara avslutad. Om det har gått mer än tio år sedan kontroller
avslutades kan enjoumalanteckning/slutanteckning från onkolog bedömas
tillräcklig.

För malign tumörsjukdom i vuxen ålder är huvudkraven att den sedan fem
år ska vara fardigbehandlad (såsom operation, strålning, cytostatika eller
annan terapi) och prövande ska vara friskförklarad.

För benigna tumörer gäller intygskrav om dessa utifrån behandling
och/eller lokalisation kan antas ge funktionsnedsättning. Intygsskrivande
läkare ska vara specialist inom relevant område.

För cancer in situ räcker j oumalanteckning om att utökade kontroller är
avslutade för godkännande. Deltagande i de vanliga screeningprogrammen
utgör inget hinder.

Om kontroller fortfarande pågår efter fem år kan den prövande eventuellt
godkännas utifrån specialistintyg. Undantag från femårsregeln kan göras om
individen inte har större risk än någon annan i normalpopulationen att ånyo
insjukna i tumörsjukdom. Specialistintyg krävs.

Kapitel 3. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa
rubbningar i immunsystemet
Tillstånd som är i behov av regelbunden uppföljning och/eller behandling i
sjukvården eller där orsaken är okänd bedöms olämpliga.
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Undantag kan övervägas med specialistintyg ellerjoumalanteckning som
verifierar stabil sjukdom där utredning är slutförd och eventuell behandling
är stabil.

Vid nutritionsanemier (jam, B12, folat) accepteras substitutionsbehandling
och prövande kan godkännas utan specialistintyg vid besvärsfrihet.

Nedanstående är exempel på tillstånd som bedöms olämpliga:
Hemolytiska anemier (D55-D59)

• Aplastisk anemi och andra anemier (D60-D64)
Koagulationsmbbningar (D65-D68)

• Vissa mbbningar i immunsystemet (D80-D89)
Godkännande kan dock övervägas med specialistintyg om risken för
skov/påverkan inte är högre än för normalpopulationen.

Kapitel 4. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar

Sjukdomar i sköldkörteln (EOO-E07) bedöms olämpliga om de påverkar
tjänstbarheten negativt och innebär behov av ofta återkommande
behandlingsjusteringar. Godkännande kan övervägas efter en
observationstid på minst ett år om behandlingen varit stabil och utan
allvarliga biverkningar. Specialistintyg ellerjoumalanteckning som
bekräftar detta krävs.

Diabetes (E10-E14) bedöms olämplig om sjukdomen eller behandlingen
innebär risk för hypoglykemier (lågt blodsocker). Insulinbehandling bedöms
alltid olämplig. Annan stabil och välkontrollerad behandling som till
exempel Metformin, GLPl-analoger och SGLT2-hämmare kan accepteras
om den inte påverkar tjänstbarheten negativt och gmndsjukdomen ännu är
komplikationsfri. Specialistintyg krävs.

Sjukdomar i andra endokrina körtlar (E20-E35) bedöms normalt sett
olämpliga.
Vid stabilt behandlad sjukdom som inte påverkar tjänstbarheten negativt kan
dock godkännande övervägas. Specialistintyg krävs.

Näringsbrist (E40-E46)
Andra näringsbristtillstånd (E50-E64)
Fetma och andra övemäringstillstånd (E65-E68)
För ovanstående tre diagnosgrupper gäller Riktvärde BMI 18-33 för
godkännande. Individuell bedömning kan göras beroende på
kroppskonstitution, fysisk kapacitet, subjektiva besvär, symtom och risk for
belastning på andra organsystem

Amnesomsättningssjukdomar (E70-E90) bedöms olämpliga. Vid följande
tillstånd kan dock undantag övervägas:
Laktosintolerans (E73) kan godkännas utan specialistintyg.
Hyperlipidemi (E78) med stabil och välkontrollerad behandling kan
godkännas med specialistintyg ellerjoumalanteckning.
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•

För övriga diagnoser kan godkännande övervägas i undantagsfall vid stabilt
behandlad sjukdom som inte påverkar tjänstbarheten negativt.
Specialistintyg krävs.

Kapitel 5. Psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar

Allvarligare psykiatrisk sjukdom innebär hinder för utövandet av polisyrket.
Följande diagnoser bedöms alltid olämpliga:

Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (FOO-F09)
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva
substanser (F 10-F 19)
Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (F20-
F29)
Förstämningssyndrom (F30-31, F33-F39) .
Dissociativa och somatofonna syndrom (F44-F48)
Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska
faktorer (F51-F59)
Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60-F69)
Psykisk utvecklingsstöming (F70-F79)
Ospecificerad psykisk störning (F99-F99)

•

•

Undantag kan göras för
Nonnalt bruk av koffein och tobak (F 15 och F 17)
Enklare sömnstörningar (F51)
Sexuell dysfunktion (F52)
Transsexualism (F64) Dock skall all eventuell kimrgisk behandling vara
slutförd (utifrån lagens krav och individens perspektiv) och eventuell
hormonell/medicinsk behandling ska vara insatt och individuellt doserad
sedan minst ett år. Specialistutlåtande krävs i vilket även eventuell
samsjuklighet beskrivs

För följande diagnosgrupper kan godkännande övervägas efter intyg från
specialistläkare i psykiatri eller allmänmedicin som följer de kriterier
som anges i dokument Intygskrav vid psykiatriska diagnoser. Vid enstaka
kortvarig episod som ligger mer än 5 år tillbaka i tiden kan godkännande
övervägas utan krav på intyg, vid osäkerhet skall dock sådant begäras

Depressiv episod (F32) Tillståndet ska vara utläkt och utan behov av
behandlingsinsatser sedan minst ett år.
Fobiska syadrom (F40) Tillståndet ska vara utläkt och utan behov av
behandlingsinsatser sedan minst ett år.
Andra ångestsyndrom (F41) Tillståndet ska vara utläkt och utan
behov av behandlingsinsatser sedan minst ett år. För Blandade
ångest- och depressionstillstånd och Ångesttillstånd uns (F41.2,
F41.3 & F41.9) kan undantag övervägas om intyg och
joumalhandlingar anger god och stabil funktionsnivå där pågående
medicinering eradikerat symtomen. Medicineringen måste vara
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stabil och planerat långvarig. Vid-behovsmedicinermg accepteras
inte.
Tvångssyndrom (F42) Tillståndet ska vara utläkt och utan behov av
behandlingsinsatser sedan minst ett år.
Akut stressreaktion (F43.0 och F43.9) Tillståndet ska vara utläkt och
utan behov av behandlingsinsatser sedan minst ett år.
Anpassningsstöming (livskris, sorgreaktion) (F43.2) Tillståndet ska
vara utläkt och utan behov av behandlingsinsatser sedan minst ett år.
Utmattningssyndrom och Andra specificerade reaktioner på svår
stress (F43.8) Tillståndet ska vara utläkt och utan behov av
behandlingsinsatser sedan minst ett år.
Atstömingar (F50) Tillståndet ska vara utläkt och utan behov av
behandlingsinsatser sedan minst två år.

För diagnoser avseende talfel och inlärningssvårigheter sammanfattade i
diagnosgruppema F80-F83 görs en bedömning av tjänstbarhet under
uttagningsprocessen. Intyg krävs inte.

De neuropsykiatriska funktionshindren (F84-F98) är en heterogen gmpp
avseende symptom och svårighetsgrad. I flertalet fall har diagnosen ställts i
barndomen och kan ibland avskrivas i vuxen ålder om personen
stadigvarande inte längre har ett funktionshinder och därmed ej heller behov
av behandling. Det finns också personer med neuropsykiatriska tillstånd av
lindrig till måttlig valör där en god och stabil funktionsnivå erhållits med
hjälp av behandling. Vid stabil och god funktionsnivå sedan minst ett år
tillbaka kan godkännande övervägas.

Vid störningar i psykisk utveckling, däribland innefattande
Autismspektrumtillstånd (F84-F89) samt tidigare eller aktuella
Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under
barndom och ungdomstid, däribland innefattande ADHD (F90-F98) kan
godkännande övervägas efter intyg från specialistläkare i psykiatri som
följer de kriterier som anges i do]sximent Intygskrav vid psykiatriska
diagnoser.

Kapitel 6. Sjukdomar i nervsystemet

Sjukdomar i centrala nervsystemet (GOO-G37) bedöms olämpliga.
Undantag kan övervägas vid utläkta sjukdomar utan resttillstånd, till
exempel genomgången meningit. Specialistintyg krävs om det inte finns
minst 5 års symtomfiihet efter fullt tillfrisknande ellerjoumalanteckning där
det framgår att full funktionsförmåga återfåtts.
Episodiska och paroxysmala sjukdomar (G40-G47) bedöms olämpliga med
nedanstående undantag:

Epilepsi (G40) och enstaka krampanfall (R56.8)
Undantag kan göras om det gått minst 10 år utan behandling sedan senaste
anfall. Specialistintyg från neurolog krävs alltid.
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Migrän (G43) bedöms olämplig i följande fall.
• Frekventa svårbehandlade anfall som orsakar långvarig

funktionsnedsättning (8-12h duration) trots medicinering

Spänningshuvudvärk (G44.2) och sömnstörningar (G47) bedöms utifi-ån
påverkan på funktionsnivå. Intyg krävs inte men kan begäras vid behov.

Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus (G50-G59) bedöms
olämpliga.. Undantag kan övervägas vid utläkta sjukdomar utan resttillstånd,
normal funktion och smärtfrihet. Intyg krävs inte men kan begäras vid
behov.

Övriga sjukdomar i nervsystemet (G60-G99) bedöms alla olämpliga.

Kapitel 7. Sjukdomar i ögat och närliggande organ

För hela diagnosgruppen (H15-H59) gäller att godkännande kan övervägas
efter specialistintyg, ur detta skall framgå att det inte finns någon ökad risk
för framtida synförsämring och att synen bedöms funktionellt normal.
Nedanstående är exempel på tillstånd som alltid bedöms olämpliga

Enögdhet
Synfältsdefekter
Nattblindhet
Manifest dubbelseende. I tveksamma fall (latent skelning) kan dock
godkännande övervägas efter utlåtande från ögonläkare eller
ortoptist

Refraktiv laserkirurgi accepteras om synkraven uppfylls vid kontroll hos
Plikt- och prövningsverket postoperativt. Det skall ha gått minst 6 veckor
efter operationen, behandling och kontroller skall vara avslutade. Samma
krav gäller för intraokulär lins (IOL).

Synkapacitetskraven måste uppnås. De är lägst 0,1 utan korrektion
respektive 0,8 med korrektion på vartdera ögat och normalt färgseende.
Refraktionenfår inte överstiga +8 dioptrier vid översynthet eller understiga
-9 dioptrier vid närsynthet

Kapitel 8. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

För hela diagnosgruppen (H60-H95) gäller att godkännande kan övervägas
efter specialistintyg.
Nedanstående är dock exempel på tillstånd som alltid bedöms olämpliga:

Recidiverande och kroniska mbbningar i balansapparatens funktion
(H81-H82)
Otoskleros (H80)

Hörselh-aven måste uppnås utan hörselhjälpmedel. Tonmedelvärdet på det
sämsta örat får inte överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och
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2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och
6000 Hz

Kapitel 9. Cirkulationsorganens sjukdomar

Sjukdomar i hjärtmuskel, hjärtklaffar, retledningssystem och blodkärl
bedöms olämpliga. Vid följande tillstånd kan dock undantag övervägas:

Hypertonisjukdomar (110-115) Undantag kan göras vid välreglerad
sjukdom utan andra riskfaktorer och med stabil medicinering.
Specialistintyg ellerjoumalanteckning som bekräftar detta krävs.

Peri- och endokardit (130-133) Undantag kan övervägas om
tillståndet är utläkt utan fysiologisk påverkan. Specialistintyg eller
joumalanteckning som bekräftar nonnal funktion krävs om det inte
finns minst 5 års symtomfrihet efter fullt tillfrisknande.

Myokardit (140) Undantag kan övervägas om tillståndet är utläkt
utan fysiologisk påverkan. Specialistintyg ellerjoumalanteckning
som bekräftar nonnal funktion krävs om det inte fiims minst 5 års
symtomfrihet efter fullt tillfrisknande

AV block I (144.0) kan godkännas utan intyg

AV block IIAVenckebach (144. l A) kan godkännas utan intyg

Högersidigt skänkelblock (145.0) kan godkännas utan intyg

WPW och annan takyarytmi kan godkännas tidigast 3 månader efter
framgångsrik ablation eller efter avslutad utredning om ablation inte
är aktuell. Specialistintyg krävs om det inte finns minst 5 års
symtomfrihet efiter fullt tillfrisknande.

Raynauds fenomen (173.0) som inte kräver några speciella åtgärder
eller medicinering kan godkännas utan intyg. Specialistintyg begärs
vid osäkerhet

Sjukdomar i vener (180-189) Bedöms individuellt utifrån
svårighetsgrad och funktionspåverkan. Specialistintyg begärs vid
osäkerhet.

• Ortostatisk hypotoni (195) Milda ortostatiska besvär intermittent,
utan återkommande svimning kan godkännas utan intyg.
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Kapitel 10. Andningsorganens sjukdomar

Sjukdomar i lungor och luftvägar som påverkar tjänstbarheten negativt och
innebär behov av ofta återkommande behandlingskontroller bedöms
olämpliga.

Undantag kan övervägas vid rinitbesvär (J30 och J31) om det inte föreligger
behov av användning av medicinering annat än i undantagsfall även vid
exposition för eventuella allergen eller irritanter under 2 timmar och med
stabil medicinering i övrigt. Specialistintyg ellerjoumalanteckningsom
bekräftar detta krävs.

Undantag kan övervägas vid välreglerad astmasjukdom (J45) utan behov av
användning av kortverkande medicinering annat än i undantagsfall även vid
exposition för eventuella allergen eller irritanter under 2 timmar och med
stabil medicinering i övrigt. Specialistintyg ellerjoumalanteckning krävs.

Vi enstaka spontanpneumothorax kan godkännande övervägas.
Specialistintyg krävs om det inte finns minst 5 års symtomfhhet efter fullt
tillfrisknande ellerjoumalanteckning där det framgår att full
funktionsförmåga återfåtts och återfallsrisken inte är högre än i
normalpopulationen.

Vi traumatisk penumothorax krävs minst 6 månader efter fullt tillfrisknande
ochjoumalanteckning eller intyg där det framgår att full funktionsförmåga
återfåtts

Vid andra lung- eller luftvägssjukdomar kan godkännande övervägas vid
normal funktion utan risk for progress. Specialistintyg eller
joumalanteckning krävs.

Kapitel 11. Matsmältningsorganens sjukdomar

Tillstånd som påverkar tjänstbarheten negativt och iimebär behov av ofta
återkommande behandlingskontroller bedöms olämpliga. Godkäimande kan
övervägas efter en observationstid om behandlingen varit stabil och utan
allvarliga biverkningar. Exempel på problem som kan påverka
tjänstbarheten negativt är återkommande diarréer, magsmärtor och behov av
närhet till toalett.

Bråcksjukdom (K40-K46) symptomgivande ännu ej opererade bråck
bedöms olämpliga

Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen (K50-
K52) bedöms olämplig. Godkännande kan dock övervägas om
sjukdomen är i remission sedan minst 12 månader och eventuell
behandling inte medför biverkningar som negativt påverkar
fönnågan att utföra arbetet som polis. Specialistintyg krävs.
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IBS och andra funktionsmbbningar i tarmen (K58-K59) lämplighet
bedöms utifrån behandling och symtombild, se ovan

Sjukdomar i levern (K70-K77) lämplighet bedöms utifrån
behandling och symtombild, se ovan

• Sjukdomar i gallvägarna (K80-K83) bedöms olämpliga.
Godkännande kan dock övervägas vid symtomfrihet minst 6

. månader efter slutförd behandling.

Kapitel 12. Hudens och underhudens sjukdomar

Kroniska, eller frekvent återkommande, hudförändringar på händer, fötter
eller annan lokalisation som utsätts för påfrestningar eller riskerar att
försämras vid användning av polisiär utmstning bedöms olämpliga.
Eventuell förebyggande behandling får inte innebära biverkningar som
negativt påverkar fönnågan att utföra arbetet som polis. Undantag kan
övervägas om tjänstbarheten ej är påverkad, intyg krävs inte men kan
begäras vid behov

Kapitel 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Tillstånd som kan orsaka nedsatt tjänstbarhet med behov av återkommande
sjukvårdskontakt för rehabiliteringsåtgärder, kontroller eller behandling
bedöms olämpliga.
Vid tidigare sjukdom eller skador kan godkännande övervägas vid
symtomfrihet efter fullt tillfrisknande med normal funktion och
smärtfrihet. All rehabilitering och kontroller skall vara avslutade.
Specialistintyg krävs vid osäkerhet om långtidsprognosen och/eller risken
för återfall.

Kapitel 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen

Tillstånd som påverkar tjänstbarheten negativt och innebär behov av ofta
återkommande behandlingskontroller bedöms olämpliga. Godkännande kan
övervägas vid besvärsfnhet under sedan minst ett år om behandlingen är
stabil och utan allvarliga biverkningar.

Njursvikt (N17-N19) bedöms olämplig. Godkännande kan dock
övervägas vid lindrig njurfunktionsnedsättning utan risk för
progress. Specialistintyg ellerjoumalanteckning krävs.
Sten i urinvägarna (N20-N23) bedöms olämplig. Godkännande kan
dock övervägas vid symtomfrihet efter slutförd behandling.
Neuromuskulärblåsfunktionsmbbning (N31) bedöms olämplig
Endometrios (N80) med långvarig smärtproblematik bedöms
olämplig. Om behandling inneburit besvärsfrihet kan godkännande
övervägas med specialistintyg.

•
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Premenstmellt spänningssyndrom (PMS) (N94.3) med SSRI-
behandling, godkännande kan övervägas med specialistintyg.

Kapitel 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid

Gravida prövande får ej genomföra de fysiska testerna i prövningen då det
inte går att garantera att det inte fiims risker för fostret vid dessa.

Kapitel 16. Vissa perinatala tillstånd

Saknar relevans för den medicinska bedömningen på Plikt och
prövningsverket

Kapitel 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser

Vid dessa tillstånd utgår man vid bedömningen från funktionsfönnågan. Om
den inte är påverkad och det inte pågår några kontroller i sjukvården kan
godkännande övervägas. Vid tveksamhet eller pågående kontroller skall
specialistintyg inkrävas.

Kapitel 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd
och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

Kan användas vid fynd av oklar orsak vid prövningen. Sådana fynd skall
dock ses som utredningsfall och bedömas som ej lämpliga tills utredning
slutförts och prövande inkommit med intyg om resultatet av denna.
Bedömningen utgår då från detta intyg.

Kapitel 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre
orsaker

All akut behandling och rehabilitering skall vara slutförd, kontroller skall
vara avslutade. Symtomfrihet efter fullt tillfrisknande skall framgå genom
observationstid

Kapitel 20. Yttre orsaker till sjukdom och död

Saknar relevans för den medicinska bedömningen på Plikt och
prövningsverket

Kapitel 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för
kontakter med hälso- och sjukvården

I detta kapitel kommenteras några viktiga tillstånd som inte behandlats
tidigare

Långvarig smärta (F45.4, M53-M54, M79 och R52) bedöms olämplig om
behandling eller symtom innebär risk för påverkan av förmåga att utföra
polisarbete.
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Förvärvad avsaknad av extremitet (Z89) bedöms olämpligt om det finns
påverkan på funktionsförmågan.
Exempel på tillstånd som gör att man ej kan godkännas medicinskt är:

• Amputation av tumme eller fler än två fingrar på samma hand
Amputation av fot eller del av fot som påverkar förmågan att
förflytta sig
Amputation av extremitet

Förvärvad avsaknad av del av magsäck (Z90.3) gäller vid
överviktsoperationer. Godkännande kan övervägas efter läkning och
avslutade kirurgiska kontroller. Behandlingen ska vara framgångsrik och
BMI-krav enligt kapitel 4 ska vara uppfyllt.

Förvärvad avsaknad av njure (Z90.5) efter njurdonation eller annan orsak
kan godkännas med specialistintyg

Allergi och överkänslighet som riskfaktor (Z91) bedöms olämpligt om det
finns risk för allergisk reaktion som kräver behandling med
adrenalininjektion. Undantag kan övervägas med specialistintyg.

Långtidsbehandling med antikoagulantia utan blödning (Z92.1) bedöms
olämpligt på grund av ökad blödningsrisk vid skada och trauma

Konstgjord kroppsöppning (Z93) Stomi. Godkännande kan övervägas om
tjänstbarheten inte är påverkad. Intyg kan begäras vid osäkerhet.

Organ ersatt genom transplantation (Z94) bedöms olämpliga.

Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl (Z95) bedöms
olämpliga
Godkännande kan övervägas efter stentbehandling. Specialistintyg krävs.
Godkännande kan i undantagsfall övervägas för pacemaker men ej ICD.
Karenstid minst 6 månader efter inplantation. Specialistintyg krävs, ur
intyget skall framgå om det finns begränsning av maximal fysisk
arbetsförmåga eller andra risker i arbetet som polis.

Funktionella implantat (Z96) bedöms utifrån kriterierna för relevant
organområde förutom
Ledprotes (Z96.6) i större eller viktbärande led vilket bedöms olämpligt på
grund av den höga risken för framtida besvär

Proteser och andra hjälpmedel (Z97) bedöms utifrån kriterierna för relevant
organområde
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Andra postoperativa tillstånd eller beroende av maskinella hjälpmedel (Z98-
99) bedöms olämpliga


