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Deltagere i feltarbejde i Grønland eller til søs har pligt til at få foretaget en helbredsundersøgelse,
inden feltarbejdet påbegyndes. Helbredsundersøgelsen er som udgangspunkt gyldig i to år, med
mindre undersøgende læge vurderer, at hyppigere undersøgelse er nødvendig.
Helbredsundersøgelsen betales af GEUS, når feltarbejdet er arrangeret af GEUS.
Deltagere i feltarbejde i Grønland (inkl. feltarbejde til søs i Grønland) har desuden pligt til at få
foretaget et tandeftersyn inden for 6 måneder forud for feltarbejdet. Tandeftersynet forventes
foretaget i forbindelse med feltdeltagerens almindelige tandlægebesøg og betales ikke af GEUS.
Helbredsundersøgelse foretages af læger ansat ved Medical Office (MO) eller af godkendte
Søfartslæger i Danmark eller i udlandet. Feltdeltagere bestiller selv tid til helbredsundersøgelsen, så
snart medarbejderen ved, at han /hun skal på feltarbejde. Forud for helbredsundersøgelse udfyldes
Helbredserklæring, som medbringes til undersøgende læge.
Eksterne deltagere eller medarbejdere, bosat langt fra København, skal bestille tid hos nærmeste
Søfartslæge og bede vedkommende om at foretage helbredsundersøgelse efter denne instruks.
Hvis feltdeltageren ikke undersøges af MO, sender han/hun selv resultatet af
helbredsundersøgelsen til MO via krypteret mail (skriv til MO (info@medicaloffice.dk) og bed om
link til at kunne sende personfølsomme oplysninger). MO vurderer, om personen kan godkendes til
feltarbejde og sender helbredscertifikat (ligeledes krypteret) til den pågældende person.
Informationspligt. Feltdeltagere har pligt til at fremvise (personligt eller i form af scannet kopi)
gyldigt certifikat fra lægen til Logistikkoordinatoren på GEUS, så snart helbredsundersøgelse
og/eller helbredsscreening har fundet sted.
Opstår der helbredsmæssige problemer, efter at man er godkendt til feltarbejde, har man pligt til at
opsøge læge igen og gøre GEUS opmærksom på evt. ændringer i forhold til godkendelsen.
Tilsvarende gælder for akut opståede tandproblemer.
GEUS understreger vigtigheden af, at både helbred og tænder er i orden, da evakuering generelt er
besværlig og omkostningstung.
Feltarbejde, der IKKE er arrangeret af GEUS, kræver ind imellem helbredsundersøgelser med
yderligere krav end dem, GEUS stiller. Eventuelt skærpede krav skal altid følges.
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