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Til Kopi til  

Cyberforsvaret 
Etterretningstjenesten 
Forsvarets fellestjenester 
Forsvarets høgskole 
Forsvarets logistikkorganisasjon 
Forsvarets operative hovedkvarter 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
Forsvarets spesialstyrker 
Forsvarets sanitet 
Forsvarsstaben 
Heimevernet 
Hæren 
Luftforsvaret 
Sjøforsvaret 

Befalets Fellesorganisasjon 
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening 
Norges Offisersforbund 
Norsk Tjenestemannslag Forsvaret 
Parat Forsvar 

Fysisk test 

Kapitlet om fysisk test er fjernet fra FPH del F og skal inngå i ny versjon av FPH del B. Frem til 
denne trer i kraft er følgende gjeldende: 

 

Fysisk test 

Militært ansatte skal fremstille seg for årlig fysisk prøve. Tilsvarende plikt har sivilt ansatte som 
kan disponeres til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Ansatte kan framstille seg til 
prøve flere ganger, i ulike øvelser. Beste resultat er tellende. Fritak innvilges kun på medisinsk 
grunnlag.  

Konsekvenser ved ikke bestått fysisk test: 

Villighet mot stilling: Avdelingens fysiske krav det avgis villighet mot skal bestås innen 
søknadsfrist. 

Under tjenestegjøring: Hvis en ansatt ikke består kravene innen 15. desember, gis ny frist til 1. 
mai påfølgende år. Under opptreningsperioden skal den enkelte tilbys veiledning og 
tilrettelegging. 

Ved ikke bestått etter opptreningsperioden frem til 1. mai, skal omdisponering normalt skje 1. 
august. Ved behov for avvikshåndtering skal dette drøftes hos avdeling innen 14 dager og 
fremsendes DIF for avgjørelse. 

Ved avdelinger med fysiske krav over karakter 3, hvor den ansatte har 
legeerklæring/sykmelding ut over ett år skal den ansatte vurderes for omdisponering. Saken 
drøftes hos avdeling og fremsendes DIF for avgjørelse. 
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Brigader 
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