Bilaga 2 till Försvarshögskolans
antagningsordning

Försvarshögskolans föreskrifter avseende medicinska och fysiska krav till
utbildningen som leder till officersexamen;

beslutade av Försvarshögskolans styrelse den 13 december 2016.
Försvarshögskolan föreskriver följande med stöd av 4 kapitel 4 § förordning
(2007:1164) för Försvarshögskolan.
1§
Av 4 kapitel 4 § förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan framgår att
Försvarshögskolan får meddela föreskrifter för den särskilda behörighet som krävs
för att bli antagen till utbildningen som leder officersexamen (nedan
Officersprogrammet).

2§
Försvarshögskolan låter genomföra medicinsk bedömning enligt
Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder (HKV 2012-01-19,
22 800:50252) (underbilaga 1). Kraven som där ställs för tjänstbarhet, anställning
eller tjänst inom Försvarsmakten gäller som behörighetskrav till
Officersprogrammet, om inget annat sägs i detta dokument eller i
antagningsordningen vid Försvarshögskolan.
Syn
För behörighet till Officersprogrammet ska synskärpan utan korrektion vara minst
0,1 på vardera ögat och med korrektion minst 0,8 på bästa ögat och 0,1 på sämsta
ögat. Den binokulära synskärpan ska vara minst 0,5. Korrektion får användas för
att uppnå denna synskärpa. Det är tillåtet med korrektionsglas mellan -9 och +8
dioptrier.
För behörighet till nautisk inriktning krävs fullgott färgseende.
Hörsel
För behörighet får tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel
inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom
frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.
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Medicinsk bedömning
Det finns ett flertal kroniska hälsotillstånd som inte kan accepteras för
officersyrket, exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, diabetes
typ 1, vissa kroniska infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis
epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar, vissa sjukdomar i andningsorganen och
reumatiska sjukdomar.
Den medicinska bedömningen sätts i en sexgradig skala A till F, där A är högst.
För behörighet är det lägsta värdet D.
Fysiska tester
3§
För att uppfylla behörighet avseende de fysiska kraven ska den sökande ha
godkänd fysisk arbetsförmåga och muskelstyrka.
Fysisk arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en
niogradig kapacitetsskala, där nio är högsta värdet. Godkänt värde för behörighet
är lägst kapacitet fyra.
Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en
niogradig kapacitetsskala, där nio är högsta värdet. Godkänt värde för behörighet
är lägst kapacitet tre.

________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 december 2016 och tillämpas första gången
för antagning till utbildningen som påbörjas efter den 15 augusti 2017.

