Fortroligg

Serienummer påå helse‐/udyyktighetserkklæring:

Skkjema fo
or vurderring av medisinsk
m
k skikketthet
Forrskrift av 5. jun
ni 2014 nr. 805
om helsseundersøkelse
e av arbeidstakkere på norske skip og flyttbare innretningerr (helseforskrifften)

Ba
are til bruk for
f sjømann
nslege. Skal oppbevaress hos legen i henhold ttil enhver tid
d gjeldende
regleer om oppb
bevaring av medisinskee opplysning
ger i vedkom
mmende lan
nd

A. PERSSONALIA
Følgende do
okumenter er godkjent
g
som ID
D‐dokument:
Pass, sjøfarttsbok eller førerkort

Type ID‐dokument:

Fødsels‐ og
personnummer:
Etternavn:

Mann:

ID‐dokumen
ntnr:

Kvinne:

For‐ og melllomnavn:
Bostedsadreesse:
Nasjonalitett:

B. TJENESTE OM BORD
Stilling om b
bord:
Brovaktfunkksjon?

Ja:

Neii:

Hvis ja, hvilken:

Sikkerhetsfu
unksjon?

Ja:

Neii:

Hvis ja, hvilken:

C. TYPE SKIP
Tørrlast skip
p (bulk, contain
ner etc.):

Passaasjerskip (ferge, cruise etc.):

Tankskip (ollje, gass, kjemikkalie):

Hurtiggående fartøy
y:

Fiske‐ og fan
ngstfartøy:

Supplyskip:

Annen type skip:

Hvilken type:

D. FARTTSOMRÅD
DE
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E. EGEN
NERKLÆRING
Har du noen
n gang hatt en eller
e
flere av de
e følgende tilstaandene?

Nr.

Tilsttand

Ja:

Nei:

1.
Øye‐‐/synsproblemeer
2.
Høytt blodtrykk
3.
Hjertte‐kar sykdom
4.
Hjertte‐kirurgi
5.
Årekknuter/hemorro
oider
6.
Astm
ma/bronkitt
7.
Blod
dsykdom
8.
Diab
betes (sukkersykke)
9.
Stofffskifteproblemeer
10.
Ford
døyelsesproblem
mer
11.
Nyreeproblemer
12.
Hudproblemer
13.
Allerrgier
14.
Infekksiøs/smittsom sykdom
15.
Brokkk
16.
Sykd
dom i kjønnsorgganene
17.
Gravviditet
18.
Søvn
nvansker
19.
Røykking av tobakk, overforbruk/m
misbruk av alkohhol eller stoff
20.
Kirurrgiske inngrep
21.
Epileepsi
22.
Svim
mmelhet/besvim
melse
23.
Tap av bevissthet
24.
Psykkiske problemerr
25.
Deprresjon
26.
Forsøk på selvmord
d
27.
Huko
ommelsestap
28.
Balansevansker
29.
Alvo
orlig hodepine
30.
Prob
blemer i øre‐nese‐halsområdet (inklusive øre sus, hørselspro
oblemer)
31.
Beveegelsesvansker
32.
Ryggg‐ eller ledd‐pro
oblemer
33.
Amp
putasjoner
34.
Brud
dd eller ledd utee av stilling
Hvis du svarrte ja på et eller flere av spørsmålene – beskrriv nærmere he
er:
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Nr

Tilleeggsspørsmål

Ja:

Nei:

Ja:

Nei:

35.
Har d
du noen gang blitt
b avmønstret eller repatrierrt på grunn av sykdom?
s
36.
Har d
du noen gang vært
v
innlagt på sykehus?
37.
Har d
du noen gang blitt
b erklært udyyktig for arbeidd på skip?
38.
Har d
du noen gang fått
f en begrense
et helseerklæriing eller helseerklæringen truk
kket tilbake?
39.
Vet d
du om at du haar noen medisin
nsk tilstand, sykkdom eller plage?
40.
Kjenner du deg frisk og i stand til å utføre arbeideet i den tiltenktte stillingen/yrk
ket?
41.
Har d
du noen allergier?
Kommentarrer:

Nr

Med
disinering

42.

Brukker du noen resseptfrie eller resseptpliktige meedisiner fast elle
er regelmessig?
?

Hvis ja, opplys hvilke medisiner du tar, hvvorfor og i hvilkke doser du tar dem:

Jeg erklæreer herved at ovenstående
o
opplysninger
o
eer riktige og fullstendige. Je
eg er klar overr at jeg ikke har krav på
lønn fra rederiet dersom
m jeg svikaktigg har fortiet skkade eller sykd
dom ved anse
ettelse, eller ppådrar meg skkaden eller
ngsvern mv. foor arbeidstake
ere på skip
sykdommeen forsettlig etter ansettelsen, jf. lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillin
(skipsarbeiidsloven) § 4‐4 tredje ledd. Fortielse av sskade eller sykkdom vil være
e svikaktig derrsom det dreie
er seg om
helsekrav ssom skal væree oppfylt etter lov 16. februuar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkkerhetsloven
n) § 17.
Sted:

Dato:

Arbeidstakeerens signatur:

Bevitnet av::

Vitnets signatu
ur og navn medd blokkbokstave
er:

F. SAMTTYKKE TILL Å INNHENTE MED ISINSK INFORMASJJON
Jeg samtykkker i at relevaante opplysninger om tidliggere sykdomm
mer fra trygdekontor, lege, sykehus, anne
en
helseinstitusjon, og eventuell offentliig myndighet kan innhentes av godkjent sjømannslegee, __________
__________,
n etter helsefo
orskriften.
til bruk forr sjømannslegens vurderingg og evt. for kllageinstansen
Sted:

Dato:

Bevitnet av::

Vitnes signatur og navn med blokkbokstaverr:
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