
   

HELSEATTEST – EGENERKLÆRING    mai..2013 
 
Dette er en lovhjemlet forhåndsundersøkelse av ansatte, vikarer, studenter og hospitanter, der den enkelte 
har plikt til å gi opplysningene og vedlegge nødvendig dokumentasjon før tiltredelse.  
Helseattesten returneres minimum 14 dager før oppstart arbeid/hospitering/praksis til arbeidssted:   

• Personal, Kirkenes Sykehus, Pb 410, 9915 KIRKENES 
• Personal, Hammerfest Sykehus, Sykehusveien 35, 9613 HAMMERFEST 

 
Studenter, elever, hospitanter og lignende leverer helseattesten til avdelingsleder ved praksisstedet.   
Navn:                                                      
 

Fødselsdato: Personnr: 

Adresse: 
 

Bostedskommune: Telefonnr: arb/privat 

Hvilken avdeling er du ansatt i ved sykehuset ? 
 
Stillingsbenevnelse:……………………….. 

Fast stilling: 
Ja:…….. 
Nei:…… 

Vikariat: 
Fra:……….. 
Til:……….. 

 
MRSA – FORHÅNDSUNDERSØKELSE (Meticillinresistente gule stafylokokker)  
For å unngå spredning av MRSA, er sykehus i Helse Nord pålagt å føre kontroll med ansatte som kan ha blitt bærer av MRSA. 
Se lenke MRSA-veileder 
Vennligst besvar følgende spørsmål ved å krysse av for ja eller nei: Ja: Nei: 
1. Har du arbeidet i helseinstitusjon i land utenfor Norden de siste 12 mnd? (omfatter også helsearbeide i 

krigssone,  flyktningleir eller barnehjem). 
  

2. Har du arbeidet i helseinstitusjon eller område med utbrudd av MRSA i Norden  
de 12 siste måneder ?                                                                                                            

  

3. Har du vært innlagt som pasient i helseinst. utenfor Norden siste 12 mnd?   
4. Har du hatt ubeskyttet kontakt med MRSA- pasient i løpet av de siste 12 måneder ?                                                                                                              
5. Har du i løpet av de siste 12 måneder selv fått påvist positiv MRSA?                                          
6. Har du bodd i samme hustand som MRSA-positive i løpet av de siste 12 måneder ?                                                                                                              
7. Om du har sår/hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne, bes 

du svare på følgende: Har du i løpet av de siste 12 måneder oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 
uker i land utenfor Norden? 

  

Hvis svaret er JA på et av spørsmålene, må du dokumentere negative prøver på MRSA senest 14 dager før du starter 
arbeidet ved sykehuset.   
Kontakt hygienesykepleier ved behov for mer informasjon tlf: 78973186 ( Kirkenes) /78421106 (Hammerfest). 
 
TUBERKULOSE – UNDERSØKELSE  
Arbeidsgiver har plikt til å påse at kontroll av tuberkulinstatus/ev. tuberkulosekontroll i visse tilfeller finner sted før tiltredelse 
(Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1) 
Vennligst besvar følgende spørsmål ved å krysse av for ja eller nei: Ja: Nei: 
1. Har du noen gang oppholdet deg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst 3 måneder ?                                                                                  

Hvis Ja: Tidsrom:……… Sted:…………………………… 
 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt har oppdatert liste over land med høy forekomst av tuberkulose  Gjelder 
også ved opphold under 3 mnd. ved spesielt høy risiko for smitte, f.eks gjennom arbeid i flyktningleire  
eller sykehus. 
 

  

2. Har du noen gang vært utsatt for kjent tuberkulosesmitte ?    
 Hvis Ja: Mnd.:……… År…………..Bostedskommune:……………………………            

  

Hvis JA på minst ett av spørsmålene skal du framlegge dokumentasjon på godkjent tuberkulinstatus etter 
opphold/eksposisjon.  Tuberkulinprøving utføres ved kommunehelsetjenesten i bostedskommunen. 
Hygienesykepleier/tuberkulosekoordinator får kopi og registrerer disse opplysningene. 
 
Dato:                               Signatur ansatt/hospitant/student/elev: 
 

Personal/avdelingleder skal ved ansettelse/hospitering ol påse at skjemaet er utfylt og fulgt opp. 
Skoler/høyskoler skal før praksisstart påse at skjemaet er utfylt og fulgt opp. 
 
Dato:..……   Sign:………………………………...……… (Signeres av Personal/avdeling/skole ved kontroll av skjemaet) 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,6493&Content_6499=6259:77715::0:6269:1:::0:0
http://www.fhi.no/artikler/?id=103336
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