Samtykke til utsett iverksetting av vedtak frå sjømannslegen
etter forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskrifta)

Arbeidstakar/sjølvstendig oppdragstakar
Namn

Reiarlag

Fødselsdato

Skip/flyttbar innretning

Stilling

Skipsførar

Helsetilstanden hos arbeidstakar/sjølvstendig oppdragstakar tilseier at sjømannslegen må skrive ut: ☐avgrensa helseerklæring ☐foreløpig
udyktigheitserklæring ☐permanent udyktigheitserklæring
Arbeidstakar/sjølvstendig oppdragstakar ønsker å ☐klage på vedtaket frå sjømannslegen ☐søke om dispensasjon frå krava i
helseforskrifta.

Ved ein klage/søknad om dispensasjon kan sjømannslegen tillate at arbeidstakar/sjølvstendig oppdragstakar held fram i same eller mindre
krevjande teneste om bord fram til klagen/søknaden er avgjort av Fagnemnda for helsesaker, viss reiarlaget eller skipsføraren har gitt
skriftleg samtykke til sjømannslegen. Ein oppmodar derfor om at reiarlaget/skipsføraren kan vurdere å gi skriftleg samtykke til utsett
iverksetting av vedtaket frå sjømannslegen.
Det er ikkje ei plikt å gi informasjon om helsetilstanden til reiarlaget/skipsføraren, men det er mogleg å gi samtykke til dette.
Arbeidstakar/sjølvstendig oppdragstakar ☐samtykker ☐ samtykker ikkje til at reiarlaget/skipsføraren blir informert om helsetilstanden.
Opplysingar frå sjømannslegen om helsetilstanden, viss det er gitt samtykke til dette:

Helsetilstand

Sjømannslegen har sett på følgjande faktorar:

Risikovurdering

Sannsyn
Svært låg
(<2 %)

Arbeidstakar / sjølvstendig oppdragstakar vil
ikkje klare alle arbeidsoppgåvene

Låg
(2–5 %)

Moderat
(5–10 %)

Høg
(>10 %)

miste arbeidsevna eller få arbeidsevna redusert utan forvarsel
trenge medisinsk behandling om bord
trenge medisinsk behandling på land
Underteikna sjømannslege meiner at ei utsett iverksetting av vedtaket ikkje vil vere i strid med § 1 i forskrifta. Sjømannslegen vurderer å gje
vedtaket utsett iverksetting fram til (dato) ______________ i påvente av at saka blir avgjort av Fagnemnda for helsesaker.

Dato

Signatur av arbeidstakar/sjølvstendig
oppdragstakar

Sjømannslegen sin signatur

På bakgrunn av sjømannslegen sin risikovurdering ☐samtykker ☐ samtykker ikkje reiarlaget/skipsføraren til at arbeidstakaren/sjølvstendig
oppdragstakar held fram i same eller mindre krevjande teneste om bord inntil klage/søknad om dispensasjon er avgjort av Fagnemnda.
Kommentar frå reiarlag/skipsførar:

Dato

KS 0421 NN

Signatur frå reiarlag/skipsførar
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