
Medicinsk kontroll för arbetstagare som arbetar med klättring i träd.

Fram till oktober 2000 fanns det föreskrifter för ”Medicinska kontroller i arbetslivet”, 
men inte för professionellt arbete i höjden.

I juni, 2000 gav Arbetsmiljöverket ut AFS 2000:6, om Mast- och stolparbete.
Denna preciserades i februari, 2005 i AFS 2005:11 om ”...ändring i 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6 om mast- och stolparbete”.
Här framgick det av §6 om ”Medicinsk kontroll vid höjdarbete”, att...:”Arbetsgivaren 
skall ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
”Medicinska kontroller i arbetslivet” för arbetstagare som sysselsättas eller kommer 
att sysselsättas i höjdarbete. (AFS 2005:11)”.

Som det framgick av dessa föreskrifter rörde dom sig endast om ”mast- och 
stolparbete” och därför INTE om tex. trädklättring.

I april 2019 kom det emellertid en ny föreskrift, AFS 2019:3 om ”medicinska 
kontroller i arbetslivet”, där det av §71 om ”Klättring med stor nivåskillnad” framgår, 
att...: ”Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för 
tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i 
arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter; 
1. i stolpe, 
2. på stege, 
3. i träd, eller 
4. liknande, där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller 
hamnar i en situation, där undsättning är försvårad.”

- Det framgår dessutom av §72, att; ”Den medicinska kontrollen med bedömning för 
tjänsbarhetsintyg som avses i §71 ska anordnas och genomföras; 
1 innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
2 återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats, 
eller tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget.”
- Ytterligare framgår det av §73, jmf. bilaga 10, st. 2-4, om kontrollen bla., att; 
”2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,
3. blodtryck bestämmas, 
4. arbetsprov med EKG-registrering under maximal belastning utföras
a) innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
b) återkommande...”
av en legitimerad läkare med specialistkompetens.
Det preciseras dessutom, att arbetsprovet, jmf. pkt 4 ovan, har en giltighet...
- på 5 år för personer under 40 års ålder med längste giltighet till 42 års ålder.
- på 2 år för personer från 40 - 49 års ålder med längste giltighet till 51 års ålder.
- på 1 år för personer , från 50 års ålder.

Detta implenterades i april 2019 sen även i AFS 2019:10, som är en ändring av och 
ett tillägg till AFS 2000:6.
I § 6 framgår det nu, att föreskriften även gäller för klättring med en höjdskillnad på 
mera än 13 meters höjd ”i... träd, eller liknande.”

Om man är arbetstagare och arbetar professionellt med trädklättring, ska man 
därför nu ha en medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg, enligt ovan.
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