
 

 

 

 

 

 

 

Skjemaet skal leveres enhetsleder før oppstart i arbeid (Oppbevares i personalmappen) 

 
Navn: 

 

Fødselsnr (11 siffer): 

 

Arbeidssted, enhet: 

 

Stilling: 

 

Adresse, privat: 

 

Tlf privat/ mobil: 

 

Fast stilling   ☐ Vikariat ☐ Lærling ☐ Hospitant/Student ☐ 

 

  

 

Tuberkulose: Gjelder alle i målgruppen 

(Gjelder alt personell, også elever, lærlinger og hospitanter/studenter.) 

 

MRSA: Gjelder kun ansatte i helse- og velferdstjenestene 

(ikke for ansatte i skole, barnehager eller andre stillinger 

knyttet til barneomsorg) 

1) Er du BCG-vaksinert? 

(Se informasjon om anbefalinger fra 

folkehelseinstitutt på side 2) 

 Ja,  År 

 Nei 
 

 

Har du i løpet av de siste 12 månedene: 

 

Kan du ha vært utsatt for tuberkulosesmitte i 

privatlivet/ arbeidslivet? 
 Ja,  År  

 Nei 

fått påvist MRSA? 

 
 Ja  

 Nei 

Har du typiske symptomer på tuberkulose? 
(hoste med over tre ukers varighet, særlig med 

oppspytt, feber og vekttap) 

 Ja  

 Nei 
 

bodd i samme husstand med person som har 

fått påvist MRSA? 
 Ja  

 Nei 
 

Har du vært i arbeid/praksis/hospitering ved 

sykehus/helse- og omsorgstjenesten i land med 

høy forekomst av tuberkulose.  

(Se informasjon på side 3) 

 Ja,  År 

 Nei 
Hvilket land: 

 

hatt nær kontakt med personer som har fått 

påvist MRSA uten å bruke beskyttelsesutstyr? 
 Ja  

 Nei 

Har du i løpet av de siste tre årene oppholdt deg 

i minst tre måneder i land med høy forekomst av 

tuberkulose?  
(Se informasjon på side3) 

 Ja,  År  

 Nei 
Hvilket land: 

arbeidet eller vært innlagt i helseinstitusjon 

eller fått poliklinisk undersøkelse/ behandling i 

en helsetjeneste i land utenfor Norden? 

 

 Ja  

 Nei 

Er du født/oppvokst i land med høy forekomst 

av tuberkulose?  
(Se informasjon på side 3) 

 Ja,  År  

 Nei 
Hvilket land: 

oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir 

utenfor Norden? 

 

 Ja  

 Nei 

  oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 

uker i land utenfor Norden og har kliniske 

symptomer på hud-/ sårinfeksjon, kroniske 

hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr 

gjennom hud eller slimhinner? 

 Ja  

 Nei 
 

  Har du tidligere noen gang fått påvist 

MRSA? 

 

 Ja  

 Nei 
 

  Besvares hvis ja på forrige spørsmål: 

Har du hatt 3 negative kontrollprøver etter 

påvist MRSA? 

 Ja  

 Nei 
 

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt er korrekte. Dersom jeg på et senere tidspunkt blir utsatt for smitte, forplikter jeg meg til å ta 

ansvar for å ta kontrollprøver i forhold dette, og gi beskjed til enhetsleder. 

Dato:   Signatur: 
Dersom du har svart JA på noen av spørsmålene (unntatt spørsmål 1), SKAL svar på tuberkuloseundersøkelse / MRSA-prøver 

dokumenteres av lege/helsepersonell nedenfor på denne erklæringen. (Prøvene må være tatt i Skandianvia) 

Tidligere utstedt dokumentasjon kan legges ved.  

Mangler du slik dokumentasjon: 

 Tuberkuloseundersøkelse og BCG-vaksinering: Kontakt din fastlege  

 MRSA undersøkelse: Kontakt din fastlege for prøvetaking 
Tuberkuloseundersøkelse gjennomført og godkjent 

 

Dato/sted:  

 

Underskrift:  

 

MRSA-undersøkelse gjennomført og godkjent 

 

Dato/sted:  

 

Lege:  

 
Sett dato/underskrift leder:_______________________________________________ 

 

 

Ferdig signert skjema oversendes dokumentsenteret (arkivet) 

  



 
 
 
 
 
 

Informasjon til Egenerklæringsskjema for tuberkulose og MRSA 
 

Målgruppe:  
Tuberkulose gjelder alle ansatte (fast ansatte, vikarer, hospitanter og lærlinger/studenter) i helse- og velferdstjenesten, i barnehager, 

skoler og andre stillinger knyttet til barneomsorg. 

MRSA gjelder kun ansatte i helse- og velferdstjenestene. 

 

Ved nyansettelse eller ved gjeninntredelse i stilling skal ansatte komme med egenerklæring dersom arbeidstaker kan ha vært utsatt for 

smitte med tuberkulose og/eller MRSA. 

NB! Elever (vgs) og studenter har eget skjema som fås via utdanningsinstitusjonen. 

 

Formål:  
Forebygge overføring/smittespredning av tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i kommunen. 

 

Definisjoner: 

 MRSA er en bakterie som er motstandsdyktig for flere typer antibiotika. Bakterien smitter først og fremst ved kontaktsmitte. 

Kommunes målsetting er at denne bakterien ikke skal etablere seg og spres i våre helseinstitusjoner. Prøver tas fra nese, hals 

og eventuelt sår, eksem eller andre hudforandringer. 

Ta kontakt med din fastlege for prøvetaking. 

 Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte. 

 BCG-vaksine er vaksine som beskytter mot tuberkulose. Fra 1 juni 2018 er det ikke lenger en generell anbefaling at 

helsepersonell blir vaksinert. For mer informasjon se  https://www.fhi.no/meldinger/ikke-lenger-generell-anbefaling-om-bcg-

vaksine-til-helsepersonell-og-studen 
 

Når skal tuberkuloseundersøkelsen finne sted: 

 Undersøkelse av personer fra land med høy forekomst av tuberkulose skal gjennomføres så raskt som mulig etter ankomst til 

Norge. (se tabellen på neste side)  

For de fleste bør undersøkelsen være gjort innen fire uker. 

 Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes med en absolutt frist på 14 dager etter innreise. 

 Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og 

som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten. Dette er hjemlet i tuberkulosekontrollforskriftens §3-2 

 

Den enkeltes ansvar:  

Den som mistenker at han/hun er smittet med tuberkulose, har plikt til å la seg undersøke. 

Personer som reiser inn i Norge fra land med høy forekomst av tuberkulose bør informeres om symptomer som kan skyldes 

tuberkulose (langvarig hoste, feber, vekttap etc), og oppfordres til å ta kontakt med helsevesenet ved slike symptomer. 

Ved innvilget midlertidig eller permanent oppholdstillatelse, skal utlendinger gjøres kjent med plikten til å melde seg for politiet 

senest en uke etter innreise, og til å fremstille seg for tuberkuloseundersøkelse. Tilsvarende gjelder for dem som akter å søke om 

arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter innreise, eller utlendinger som trenger til tillatelse 

 

Tuberkuloseundersøkelse og BCG-vaksinering: Ta kontakt med fastlegen din. 

 
Henvisning til lov og forskrifter: 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) 

Forskrift om tuberkulosekontroll: § 3-1 Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøking 

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innenfor helsevesenet – antibiotika resistente bakterier 

Forskrift om utførelse av arbeid: § 6-12 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere tilbys vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan 

bli eksponert for 

 
Link til tuberkuloseveilederen: https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 

https://www.fhi.no/meldinger/ikke-lenger-generell-anbefaling-om-bcg-vaksine-til-helsepersonell-og-studen
https://www.fhi.no/meldinger/ikke-lenger-generell-anbefaling-om-bcg-vaksine-til-helsepersonell-og-studen
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/


Land med høy* og særlig høy** forekomst av tuberkulose per november 2020  
NB LISTEN OPPDATERES ÅRLIG!  
*Høy forekomst: Insidens lik eller over 40 / 100 000 innbyggere per år (WHO Global Tuberculosis Report 2020).  
**Særlig høy forekomst (markert med uthevet skrift i oversikten): Insidens lik eller over 200/ 100 000 innbyggere per år 
(WHO Global Tuberculosis Report 2020). I tillegg er Afghanistan, Etiopia og Eritrea tatt inn på bakgrunn av insidenstall i 
Norge.  
Grunnet covid-19 pandemien, forventer vi en stigning i de globale tuberkulosetallene i 2020. Vi har derfor vært 
konservative med å ta land ut av kategorien særlig høy, og med å ta land ut av listen, dersom estimatene ligger rett 
under grensene på hhv. 200 og 40 tilfeller per 100 000.  
Oppdatert november 2020. Her er lenken til enhver tid oppdatert informasjon om forekomst: 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/ 

Afghanistan  
Algerie  

Angola  
Aserbajdsjan  

Bangladesh  
Benin  

Bhutan  

Bolivia  

Botswana  
Brasil  

Brunei Darussalam  

Burkina Faso  

Burundi  

Den dominikanske republikk  
Djibouti  
Ecuador  

Ekvatorial Guinea  

El Salvador  

Elfenbenskysten  

Eritrea  

Eswatini  

Etiopia  
Fiji  

Filippinene  

Gabon  
Gambia  

Georgia  

Ghana  

Grønland (Danmark)  

Guam  

Guinea  

Guinea-Bissau  
Guyana  

Haiti  

Hong Kong  

India  

Indonesia  
Irak  

Jemen  

Kambodsja  
Kamerun  

Kapp Verde  

Kasakhstan  

Kenya  
Kina  

Kirgisistan  

Kiribati  

Kongo DRC  

Kongo-Brazaville  
Laos  

Lesotho  

Liberia  

Libya  

Litauen  

Macao  

Madagaskar  

Malawi  

Malaysia  

Mali  

Marianaøyene  

Marokko  

Marshalløyene  
Mauritania  

Mikronesia  

Moldova  

Mongolia  

Mosambik  

Myanmar  

Namibia  
Nauru  

Nepal  
Nicaragua  

Niger  

Nigeria  

Nord-Korea  
Pakistan  
Palau  

Panama  

Papua Ny-Guinea  
Paraguay  

Peru  

Romania  

Russland  

Rwanda  

Salomonøyene  

Sao Tome og Principe  

Senegal  

Sentralafrikanske republikk  
Sierra Leone  
Singapore  

Somalia  
Sri Lanka  

Sudan  

Sør-Afrika  
Sør-Korea  
Sør-Sudan  
Tadsjikistan  

Tanzania  
Thailand  

Togo  

Tsjad  

Turkmenistan  

Tuvalu  

Uganda  
Ukraina  

Usbekistan  

Vanuatu  

Venezuela  

Vietnam  

Zambia  

Zimbabwe  

Øst-Timor

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/


 


