Medisinsk uttalelse om eventuell sykdom knyttet til
inneklimaproblemer
Unntatt offentlighet, jfr. § 13

Fylles ut av pasient:
Navn :__________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________ Tlf.:_______________
1. Når flyttet du inn i leiligheten/huset

_____________

2. Har du hatt pipende pust noen gang i løpet av de siste 4 ukene?

Ja ___Nei ___

3. Har du vært tett i brystet de siste 4 ukene?

Ja ___ Nei ___

4. Har du hatt anfall med kortpustenhet de siste 4 ukene?

Ja ___ Nei ___

5. Har du hatt episoder med hosterier de siste 4 ukene?

Ja ___ Nei ___

6. Bortsett fra vanlig forkjølelse, har du hatt symptomer fra
nesen, som for eksempel tetthet, kløe, renning, nysing i de
siste 4 ukene

Ja ___ Nei ___

7. Har du merket noen av følgende symptomer de siste 4 ukene:
influensaliknende verk fra muskler og ledd, feber, frysebyger
nattesvette eller vært uvanlig trøtt og sliten ?

Ja ___ Nei ___

8. Hvis du svarte ja på noen av spørsmålene ovenfor
a. Hadde du noen slike symptomer før du flyttet inn? Ja __ Nei __ Vet ikke __
b. Når du er borte i helger eller ferie er symptomene
dine da:
De samme___Verre ___Bedre ___ Vet ikke ___
9. Har legen din noen gang sagt at du har hatt astma?
a. Hvis ja på spørsmål 9, når var det?

Ja ___ Nei ___
________________

10. Har legen noen gang diagnostisert allergisk lungebetennelse?

Ja ___ Nei ___

11. Har du kommentarer eller andre bemerkninger som ikke har blitt tatt med i
spørsmålene over?
Fylles ut av fastlegen:
Pasienter som henvender seg for legeerklæring vedr. mulig helseproblemer/ helseskade
knyttet opp til fuktighet og/eller soppforekomst i egen bolig må ha en detaljert utfylling av
skjemaets legedel slik at helseproblemets årsaksforhold kan sannsynliggjøres og spesifiseres i
størst mulig grad. Dette vil ha stor betydning for vurdering av boligens beskaffenhet og evt.
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videre undersøkelser (som kan være kostnadskrevende). Sykehistorie beskrives. Annen
yrkeseksponering som kan ha betydning (løsemidler/støv/røyk/gasser/ allergener) +
røykehistorie må angis. Hvis mistanke om allergier så må disse kartlegges og resultater angis ved mistanke om lungesykdom må spirometri og rtg thorax være tatt - og resultat angis.
Videre må medisinsk behandling og effekt angis.
Disse opplysningene vil bli vurdert av lege tilknyttet Helsevernetaten.
Sykehistorie:

Klinisk undersøkelse:

Spirometri:

Rtg thorax:

Allergiutredning (inkl.muggsopp):

Konklusjon:

Sted:

dato:
legens navn/stempel

Spørreskjema fra NIOSH Health Hazard Report
Sommerset County Assistance Screening Questionnaire
Omarbeidd skjema frå Helsevernetaten i Bergen
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