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Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF 

Personal- og organisasjonsutvikling 

23.05.17 

 

 

HELSESKJEMA VED ANSETTELSE OG GJENINNTREDING I STILLING 

(Bilag til tilbudsbrev) 

 

Det er viktig at du leser nøye gjennom dette brevet og ser om noen av punktene under er 

aktuelle for deg. 
 

Vedlegg 1 skal fylles ut og returneres til nærmeste leder senest første arbeidsdag 
 

 

1. GENERELT 

 

Alle undersøkelser og prøver som eventuelt må tas i forbindelse med ansettelse  
må være tatt, og prøvesvar må foreligge før du begynner ved Helse Stavanger HF.  

 

Dokumenterte utgifter til påkrevde undersøkelser refunderes av arbeidsgiver, ved å 

fylle ut reiseregning og legge ved dokumentasjonen. 

 

 

2. KRITERIER FOR MRSA PRØVETAKING FOR ALT PERSONELL MED PASIENT-KONTAKT 

 

MRSA står for meticillinresistente Staphylococcus aureus. Det vil si gule stafylokokker som er 

resistente mot antibiotika.  

 

Hvis JA på ett av punktene under, må MRSA prøve være tatt og vist negativt resultat for 

MRSA før tiltredelse.  

 

1. Har du tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere fått tre negative kontrollprøver 

 

2. Har du i løpet av de siste 12 månedene: 

o Vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet nordisk land der det pågikk et 

utbrudd av MRSA 

o fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)  

o bodd i same husstand med en MRSA-positiv person  
o hatt nærkontakt med MRSA-positive pasienter uten å ha brukt verneutstyr  

3. Har du i løpet av de 12 siste måneder vært i land utenfor Norden og har: 

o vært innlagt i helseinstitusjon   

o fått omfattende undersøkelser eller behandling i en helsetjeneste 

o arbeidet som helsearbeider, eller har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir. 

4. Har du i de siste 12 månedene oppholdt deg sammenhengende i mer enn seks uker i land 

utenfor Norden og har: 

o kliniske symptom på hud-/sårinfeksjoner  

o kroniske hudlidelser 

o fått innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner 

   

For prøvetaking, vennligst ta kontakt med Reisemedisinsk senter, reisemedisin@sus.no.  

 

Svar fra andre laboratorier enn Helse Stavanger HF, må være skriftlige.  
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3. TUBERKULOSEUNDERSØKELSE SKAL TAS HVIS DU HAR OPPHOLDT DEG I LAND MED 

HØY TUBERKULOSEFOREKOMST 
 

Hvis du i løpet av de siste tre årene har oppholdet deg mer enn tre måneder i land med høy 

tuberkuloseforekomst eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, plikter du å gjennomføre 

tuberkuloseundersøkelse før du begynner i stilling i Helse Stavanger HF. 

 

 Ved varig tilsettelse (over 6 mnd) tar en rtg thorax samt IGRA test 

 

 Ved midlertidig tilsettelse (under 6 mnd) tar en kun rtg thorax 

  
 

Folkehelseinstituttet skal ifølge Forskrift om tuberkulosekontroll angi hvilke land som har høy 

forekomst av tuberkulose. https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-

forekomst-av-tuberkulo/ 
 

Tuberkuloseundersøkelse består av røntgen thorax og IGRA. Arbeidsgiver har plikt til å påse at 

slik undersøkelse er gjennomført før tiltredelse. Utredning av latent infeksjon kan gjennomføres 

senere.  

 

Resultatet av røntgenbilde av lungene må vise normale forhold og forelegges nærmeste 

leder før tiltredelse. Resultatet må ikke være eldre enn 6 mnd ved tiltredelse. 

Resultat av IGRA følges opp av kommunehelsetjenesten. 

 

Dersom du har behov for tuberkuloseundersøkelse, må du ta kontakt med nærmeste 

helsestasjonen i den kommunen du bor i. 

I Stavanger skjer dette ved Smittevernkontoret, Torgveien 15 C, 3. etg. Time må bestilles på 

forhånd på telefon 51913339. Den obilgatoriske tuberkuloseundersøkelsen skal være uten utgifter 

for den enkelte. 

 

Personer med risiko for smitte i yrkessammenheng (Tuberkuloseveilederen kap. 7.4 BCG 

Vaksinasjon,Forskrift om utførelse av arbeid (FOR 2011-12-nr1357).  

Følgende risikogrupper bør tilbys BCG-vaksine dersom det ikke er kjent at de tidligere er vaksinert 

og det ikke foreligger kontraindikasjoner: 

 Helsepersonell som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver 

tuberkulosediagnostikk 

 Helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver 

tuberkulosediagnostikk i 3 måneder eller mer   

 Andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte, risikovurdering er arbeidsgivers 
ansvar 

 

4. HELSEUNDERSØKELSE AV ANSATTE SOM SKAL ARBEIDE MED IONISERENDE 
STRÅLING 

Leger som skal begynne å arbeide med ioniserende stråling ved Kardiologisk poliklinikk og ved 

Seksjon for angio og intervensjon skal foreta helseundersøkelse hos sin fastlege før de starter i 

arbeidet. Helseundersøkelsen skal bl.a. ta sikte på å avgjøre om det er medisinske grunner til 

hinder for at arbeidstakeren sysselsettes med ioniserende stråling.  

 

Helseundersøkelsen skal utføres i hht. kommentarene til § 5 i Arbeidstilsynets forskrift om arbeid 

med ioniserende stråling. Legeattesten fra helseundersøkelsen leveres avdelingsoverlegen ved 

aktuell enhet senest første arbeidsdag. Originalen videresendes til Post- og dokumentsenteret for 

skanning og lagring i den ansattes personalmappe. 

 

 

  

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/
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5. HELSEUNDERSØKELSE AV ANSATTE SOM HOVEDSAKELIG SKAL JOBBE NATT 
  

Arbeidstakere som skal jobbe ¾ av full stilling natt, skal i flg. Arbeidsmiljøloven gis tilbud om 

helsekontroll hos sin fastlege før tiltredelse.  

Hensikten er å gi råd og veiledning i forhold til egen helsetilstand med tanke på å minimalisere de 

negative helseeffektene ved nattarbeid.  

Dokumentasjon på gjennomført helseundersøkelse leveres avdelingsleder før tiltredelse. 

Dokumentasjonen sender avdelingsleder til Post- og dokumentsenteret for skanning og lagring i 

den ansattes personalmappe.   
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Vedlegg 1. 
 

OPPLYSNINGSSKJEMA VED ANSETTELSE OG GJENINNTREDING  

ETTER PERMISJON VED HELSE STAVANGER HF 
 (gjelder for personer i utdanning, hospitanter og ansatte i pasientrettet arbeid)  

 

Dette skjema returneres til nærmeste leder i utfylt stand, senest første arbeidsdag.  
 

Fødselsnummer: Etternavn Fornavn: 

  

  

    

Divisjon Avdeling: Stilling: Tiltredelse Dato: 

  

  

        

  

Ansettelsesforhold:   

Fast  Midlertidig    

  

Er du vaksinert for følgende sykdommer:   

  

Hepatitt B  

  

Ja  

  

År: 

  

Nei  

      
  

Polio Ja  År: Nei          

Difteri Ja  År: Nei          

Røde Hunder Ja  År: Nei  Hatt sykdommen? Ja  Nei    

Vannkopper Ja  År: Nei  Hatt sykdommen? Ja  Nei    

  Tetanus Ja   År: Nei    

Pertussis (kikhoste) Ja  År: Nei  Hatt sykdommen? Ja  Nei    

Tuberkulose (BCG) Ja  År: Nei      

 

MRSA – Se punkt om kriterier for MRSA prøvetaking, på s.1 i helseskjema 

 

  

Hvis JA på et eller flere av spørsmålene om kriterier for MRSA prøvetaking (s.1), skal du testes for MRSA 

(meticillinresistente Staphylococcus aureus) før du tiltrer stillingen. Vennligst kontakt Reisemedisinsk senter 

reisemedisin@sus.no. Prøven må være tatt og vise negativt resultat for MRSA før tiltredelse.   

  

 Er MRSA prøve aktuelt å ta? JA              MRSA tatt, dato:                   Resultat: 

                                                    Nei  
  

 

TUBERKULOSEUNDERSØKELSE - Se punkt om tuberkuloseundersøkelse, på s. 2 i helseskjema 

 

  

1) Har du i løpet av de 3 siste årene oppholdt deg mer enn 3 måneder i land med høy 

tuberkuloseforekomst? Jfr. punkt 3 i billag til tilbudsbrev. 

Ja  Nei  
  

Hvis JA, har du tatt røntgenbilde av lungene?           Ja        Nei      Dato:           Resultat:   

Hvis JA, har du tatt tuberkulintest, IGRA?                Ja        Nei      Dato:           Resultat:  

Hvis JA, har du tatt,Mantoux?                                   Ja        Nei      Dato:           Resultat:  

  

vHvis JA på spørsmål 1- MÅ røntgenbilde av lungene og IGRA-test tas. Resultat av røntgenbilde av lungene 

MÅ foreligge FØR tiltredelse 

 

 

Dato: Arbeidstakers underskrift: Dato: Nærmeste leders underskrift    

  

  

  
  

Tilbudt vaksinetype (i hht. EQS-dok 6051): Takket ja: Takket nei: Signatur, ansatt 

  

  
           

Ved behov for vaksinasjon gjøres dette etter avtale med Reisemedisinsk senter på SUS. 

 

Signert skjema oversendes av nærmeste leder til Post - og dokumentsenteret, for skanning og 

lagring i den ansattes elektroniske personalmappe.  


