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Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
sjofart@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 011-18 52 56
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Ansökan om anslutning till Sjöläkarwebben 

Härmed ansöker jag om anslutning till Sjöläkarwebben samt intygar att: 

 Jag förbinder mig att hantera mina kontouppgifter på ett sådant sätt att de inte kan användas av

annan person.

 Jag godkänner att mitt namn och mina kontaktuppgifter publiceras på Transportstyrelsens

webbplats.

 Jag har tagit del av och förstått den digitala information om Sjöläkarwebben som tillhandahålls av

Transportstyrelsen.

 Jag är medveten om att Transportstyrelsen kan återkalla behörigheten till Sjöläkarwebben  om

användning sker i strid med denna ansvarsförsäkran eller gällande regelverk.

Personlig information (*= obligatoriska uppgifter) 
*Namn *Personnummer

*E-postadress *Telefonnummer

Publik information (*= obligatoriska uppgifter) 
* Län för din verksamhet Adress 

*Verksamhetsort E-postadress (*Kontaktväg varav minst en obligatorisk)

Telefonnummer (*Kontaktväg varav minst en obligatorisk) Webbsida (*Kontaktväg varav minst en obligatorisk) 

* Obligatorisk uppgift

* Jag intygar att jag förstått de ovan angivna villkoren och att mina uppgifter är riktiga.

Du kan även skicka din ansökan per brev till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping 
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Personlig information  

Denna information används internt av Transportstyrelsen och kommer inte att publiceras på den officiella listan 

över anslutna sjömansläkare. 

E-postadressen samt telefonnummer som anges kommer att användas av Transportstyrelsen vid kommunicering

med sjömansläkaren.

Läkarens förskrivarkod behöver anges för att Transportstyrelsen, innan beslut om anslutning till

Sjöläkarwebben, kontaktar Socialstyrelsen för kontroll av giltig läkarlegitimation.

Publik information 

Information som anges i denna ruta kommer att publiceras på den officiella lista med läkare anslutna till 

Sjöläkarwebben vilken finns på Transportstyrelsens externa webbplats.  

Län respektive verksamhetsort behöver anges för att Transportstyrelsens system ska kunna kategorisera det 

geografiska läget för din verksamhet. 

Sjömansläkaren behöver ange minst en kontaktväg (e-postadress, webbsida eller telefonnummer). Detta för att 

sjömannen ska kunna kontakta sjömansläkaren för tidsbokning.  

De kontaktvägar som anges under ”Personlig information” respektive ”Publik information” kan vara olika. 
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