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Remiss
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2021:XX) om sjukvård och apotek
på fartyg
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Gällande föreskrifter på området, Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna
råd (SJÖFS 2000:21) om sjukvård och apotek på fartyg bygger i stora delar
på rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende
säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg.
Kommissionens direktiv av den 24 oktober 2019 (EU) 2019/1834 om
ändring av bilagorna 2 och 4 till rådets direktiv 92/29/EEG vad gäller rent
tekniska justeringar, ska vara genomfört i nationell rätt senast den
20 november 2021. Dessutom är bilagorna till SJÖFS 2000:21 till viss del
omoderna, då vissa läkemedel och behandlingsutrustning inte längre finns
på marknaden. Vidare följer inte de nuvarande svenska bilagorna alla krav
som har gällt enligt direktivet redan tidigare, då vissa läkemedel och
behandlingsutrustning saknas.
Föreskrifterna som nu föreslås ersätta SJÖFS 2000:21 är ett nytryck och
föreskrifterna tas in i Transportstyrelsens författningssamling. Vid arbetet
med nytrycket har en översyn av föreskrifterna i sin helhet gjorts, utöver
arbetet med att uppdatera bilagorna.

TS1016, v09.00, 2021-05-31

Förslagets innehåll i korthet
– Språkliga och redaktionella ändringar för att reglerna bättre ska stämma
överens med hur dagens föreskrifter ska vara uppbyggda med avseende på
innehåll och språk.
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– Bilagorna avseende vad som ska medföras på olika fartygskategorier i
fråga om läkemedel och behandlingsutrustning har setts över för att dessa
ska överensstämma med direktivets krav och i övrigt vara uppdaterade mot
vad som finns på marknaden i dag. Detta innebär att vissa
läkemedel/utrustning tas bort från bilagorna, medan andra kommer till.
– Bestämmelserna om motgifter gentemot IMDG-regelverket förtydligas, så
att det framgår att man inte behöver medföra dubbla apotek när
bestämmelserna om motgifter i TSFS 2015:66 och föreskrifterna om
fartygsapotek överlappar.
– Bestämmelse om sjukvårdsutrymmen ombord tas bort på grund av
dubbelreglering.
– Bestämmelserna om patientjournaler harmoniseras med vad som gäller för
hälso- och sjukvårdsverksamhet.
– Bestämmelse om tystnadsplikt införs för att skydda patienters integritet.
– Nuvarande undantag för fartyg med färre än tre ombordanställda justeras
för att vara i enlighet med direktivet.
– Krav tas bort på att fartygsapoteket ska inventeras minst vart tredje år av
en person med en godkänd farmaceutisk utbildning och krav på att
läkemedel för livbåtar och livflottar ska vara plomberade, då det går utöver
vad direktivet kräver.
– Krav på Transportstyrelsens godkännande av samrådsdokument mellan
befälhavare och läkare tas bort.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 20 november 2021.
Förslaget i sin helhet och konsekvensutredning finns publicerat tillsammans
med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den
1 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-18 i svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
sjofart@transportstyrelsen.se
eller till
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Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att
publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010–495 63 27
Fredrik Jonsson, chef på sektionen för sjövärdighet
fredrik.jonsson@transportstyrelsen.se
010–495 33 13
Med vänlig hälsning

Fredrik Jonsson
Sektionschef
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SLfG
SLfS
SLbs
SLha
Js
Sändlista, externt

Läkemedelsverket, registrator@lakemedelsverket.se,
Socialstyrelsen, socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Sjöfartsverket JRCC, sjofartsverket@sjofartsverket.se
Tele Medical Assistance Service, telemedical@sjofartsverket.se
Svenska Läkaresällskapet, sls@sls.se
Skeppsapoteket Göteborg, skeppsapoteket.goteborg@apoteket.se
Svensk sjöfart, info@sweship.se
Sveriges Fiskares Producentorganisation
Seko Sjöfolk, sjofolk@seko.se
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