Egenerklæring om helse
Alle studenter, hospitanter og tjenesteleverandører skal vurderes for smitterisiko før de kommer til
Sunnaas sykehus. Det er viktig å begrense smitte i sykehus, både at du ikke smitter andre og at du
ikke blir smittet mens du er her.
Vennligst svar på følgende spørsmål og levèr utfylt skjema til din kontaktperson ved Sunnaas
sykehus i god tid før oppdrag / studieopphold starter.

Navn: …………………………………………………………………………………………………………………
Studiested eller arbeidsgiver: …………………………………………………………………………….
Rolle (student/hospitant/leverandør): …………………….…….…………………………………..
Kontaktperson Sunnaas sykehus: ……………………………………………………………………….

Tuberkulose
•

Har du i løpet av de siste tre år vært lengre enn tre måneder på
Grønland, i land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika eller Australia?
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MRSA
•

Har du fått påvist MRSA, nå eller tidligere?

Har du de siste 12 måneder:
• Hatt kontakt med personer med påvist MRSA?
• Oppholdt deg utenfor Norden i mer enn seks uker?
• Vært hos tannlege, helsetjeneste, tatt tatovering/piercing, eller
oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir utenfor Norden
• Arbeidet eller /oppholdt deg i asylmottak i Norge?

Hvis du har svart JA på ett eller flere av spørsmålene over, se neste side.

Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Telefon: 66 96 90 00
Telefaks: 66 91 25 76

E-post: firmapost@sunnaas.no
Bankkonto: 8601.72.22025
Foretaksnr.: 883 971 752
www.sunnaas.no

Har du svart JA på spørsmål om tuberkulose?
Kontakt fastlegen din dersom du har oppholdt deg mer enn tre måneder i ett eller flere av følgende
landene i løpet av de siste tre årene:
Europa: Bosnia-Hercegovina, Grønland, Kosovo, Romania og alle land i det tidligere Sovjetunionen:
Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland,
Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.
Amerika: Belize, Bolivia, Brasil, Den dominikanske republikk, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras og Nicaragua.
Oceania: Marshalløyene, Guam, Kiribati, Marianaøyene, Mikronesia, Niue, Palau, Papua Ny-Guinea,
Salomonøyene, Tuvalu og Vanuatu.
Asia: Midtøsten: Irak og Jemen. Øvrige Asia: alle land unntatt Japan, Singapore og Maldivene.
Afrika: Alle land unntatt Mauritius, Komorene og Seychellene.
Be fastlegen ta følgende prøver/undersøkelser:
• IGRA-test
• Røntgenundersøkelse av lungene
Har du ikke fastlege, oppsøk opplæringsinstitusjonens helsetjeneste for hjelp til henvisning.
IGRA-test bør tas 8 – 10 uker etter siste mulige eksponering. Dette kan i noen tilfeller bety at du må
ta denne testen etter første oppdrags-/ arbeidsdag. Røntgenundersøkelsen må være tatt før
oppmøte i sykehuset.
Husk å sende prøvesvar til din kontaktperson på sykehuset i god tid før ditt oppdrag / studieopphold
starter.

Har du svart JA på spørsmål om MRSA?
Be fastlegen din ta følgende prøve:
• MRSA-screening
Har du ikke fastlege, oppsøk opplæringsinstitusjonens helsetjeneste for hjelp til henvisning.
Det er viktig at du ikke har brukt antibiotika siste to uker før prøvetakning.
Husk å sende prøvesvar til din kontaktperson på sykehuset i god tid før ditt oppdrag / studieopphold
starter.
Takk for at du hjelper oss å begrense smitte i sykehuset!
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