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Studiested: 

Tuberkulose Sett kryss: JA NEI 
1 Jeg har oppholdt meg mer enn 3 måneder de siste 3 år i land med høy forekomst av 

tuberkulose. Se alltid oppdatert oversikt: http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/land-
med-hoy-tuberkulose-forekomst  

  

Hvilket land har du oppholdt deg i?   
2 Jeg har hatt kortere opphold med spesiell høy risiko for smitte (arbeid i flyktningleir, 

sykehus og katastrofeområder)   

3 Jeg har i tidligere arbeid vært direkte eksponert for eller behandlet pasienter med 
lungetuberkulose uten å bruke beskyttelsesutstyr   

MRSA Sett kryss:  JA NEI 
1  Jeg har tidligere fått påvist MRSA, men senere ikke hatt 3 negative kontrollprøver   
2 I løpet av de siste 12 måneder har jeg: 

• fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative) 
• bodd i samme husstand som MRSA - positive  
• hatt nærkontakt med MRSA – positive uten å bruke beskyttelsesutstyr  
• hatt klinisk arbeid i asylmottak 

 
 

 

 
 

 

3 I løpet av de siste 12 måneder har jeg vært i land utenfor Norden og: 
• vært innlagt i helseinstitusjon,  
• fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helseinstitusjon (gjelder 

også tannlegebehandling/fysioterapi)  
• arbeidet som helsearbeider  
• oppholdt meg/arbeidet i barnehjem, helseinstitusjoner eller flyktningleir 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 Siste 12 måneder har jeg hatt sår/hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller medisinsk 
utstyr gjennom huden eller slimhinner og har oppholdt meg mer enn 6 
sammenhengende uker i land utenfor Norden 

  

Har du svart JA på et av spørsmålene over SKAL du teste deg og legge frem resultat FØR praksisstart.  
Dersom du svarer JA på punkt 3 og 4 under MRSA, men allerede er testet og funnet negativ, så trenger du ikke ny 
screening. Negative testresultater skal dokumenteres (minimum nese og svelg). 

 



 
INFORMASJON OM TESTING: 
Har du svart «ja» på ett eller flere av spørsmålene på denne siden må du teste deg:  
 
MRSA 
MRSA er bakterier av arten Staphylococcus aureus som er resistente mot flere typer antibiotika.  
MRSA prøvesett tas hos fastlege. Det skal tas prøve fra 

• Ytterst i hvert nesebor 
• Svelg (inklusiv tonsiller) 
• Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden 

Testresultat som fremlegges må inneholde svar på prøver tatt fra alle punkter.  
 
 
Tuberkulose 
Tuberkulose er en sykdom som smitter ved luftsmitte.  

Tuberkulosekontrollen består av lungerøntgen for å utelukke aktiv lungetuberkulose. For å utelukke sykdom etter å 
ha vært eksponert for tuberkulosesmitte må det tas en blodprøve (IGRA) tidligst 8-10 uker etter siste 
smitteeksponering. Denne blodprøven tas på laboratorier på sykehus. Henvisning til røntgen og blodprøve gjøres av 
helsetjenesten i den kommunen du bor. Sjekk hvem som er tuberkuloseansvarlig i din kommune. 

Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse følges av:  

Forskrift om Tuberkulosekontroll FOR 2009-02-13 nr. 205. Spørsmålene for tuberkulose gjelder de siste 3 årene.  

 
 
DET GIS IKKE ADGANG TIL Å STARTE I KLINISK PRAKSIS FØR EGENERKLÆRINGEN ER LEVERT OG EVENTUELLE 
NØDVENDIGE KONTROLLER AV TUBERKULOSE ELLER MRSA ER GJENNOMFØRT OG KAN DOKUMENTERES AT ER I 
ORDEN. 
 
 
Jeg bekrefter herved at egenerklæringen er korrekt fylt ut, at eventuelle testresultat ligger ved og at jeg selv har 
ansvaret for å melde fra/teste meg dersom jeg senere i studiet har vært i en situasjon hvor jeg kan ha blitt smittet 
(jamfør spørsmålene på side 1). Ny dokumentasjon skal da fremlegges: 
 
 
 
_________________ ________________ ____________________________________________________ 
Sted   Dato:    Signatur: 
 
 
 
Lever signert skjema til servicetorg/informasjon ved ditt campus. Eventuell dokumentasjon på negative tester skal 
legges ved.   


