
Tjänstbarhetsintyg för arbete med kvicksilver

Namn Personnummer eller motsvarande

har genomgått en läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg enligt bilaga 9 
AFS 2019:31. Resultatet från denna undersökning medger sådant arbete som anges i 63 §.

Tjänstbarhetsintyget gäller under perioden

Identiteten ska styrkas. (HSLF-FS 2018:54)

Eventuella kommentarer

Nästa medicinska kontroll föreslås ske senast (år, månad):

Utfärdaren av detta tjänstbarhetsintyg har den kompetens som anges i bilaga 9, punkt 1
AFS 2019:31

Underskriften omfattar samtliga uppgifter i intyget

Datum (år, månad, dag) Läkarens namnteckning

Namnförtydligande

Befattning/specialistkompetens

Vårdenhetens namn, adress och telefon

1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

Från och med  datum (år, månad, dag) Till och med  datum (år, månad, dag)



Kvicksilver

63 § Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, för 
de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för 
kvicksilver i någon form.
Detta gäller dock inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att exponeringen för kvicksilver är 
försumbar, och att personlig skyddsutrustning därför inte behövs. 
Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras skriftligt.

64 § Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg som avses i 63 § ska anordnas 
och genomföras 

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om detta 

anges i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt 63 §, och arbetsgivaren har 
tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren 
sysselsätts i arbetet.

Bilaga 9, kompetenskrav
1. Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med kvicksilver, där det krävs en 
bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska vara legitimerad läkare och ha

1. specialistkompetens inom 
a) företagshälsovård, 
b) yrkesmedicin, 
c) yrkes- och miljömedicin, 
d) arbets- och miljömedicin,
e) arbetsmedicin, eller 
f) annan jämförlig specialitet,

eller
2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring under 
handledning 
i. inom företagshälsovård eller motsvarande,
ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller 
iii. inom Försvarsmakten,

eller
b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket eller en därmed jämförlig 

utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring under handledning 
i. inom företagshälsovård eller motsvarande,
ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller 
iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden.

år 1 år 9år 3 år 6

Arbetet 
startar

Kontrollerna fortsätter så länge som arbetstagaren exponeras

Medicinsk 
kontroll 1

Medicinsk 
kontroll 3

Medicinsk 
kontroll 4

Medicinsk 
kontroll 2
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