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INFORMASJON OM TUBERKULOSETESTING OG MRSA-SCREENING
Før du kan begynne i praktiske studier, må du fylle ut alle opplysninger på side 2. Ufullstendig utfylt
skjema / manglende vedlegg av kopi av testresultat vil medføre at du ikke får starte i dine praktiske
studier.
Skjemaet skal innleveres senest en måned før praksisstart første praksisperiode. Vi gjør oppmerksom
på at det er ditt ansvar å følge med på om du er utsatt for smitterisiko i løpet av studiet. Da må du
igjen ta kontakt for oppfølging. Vi ber deg lese informasjonen under grundig.
Side 2 leveres:

Studiested Bodø:
Opptakskontoret
Studiested Rana:
Informasjonsskranken
Studiested Stokmarknes: studiestedleder

Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse
1. Det kreves at studenter som kommer fra/ har oppholdt seg i land med høy forekomst av
tuberkulose i minst 3 måneder, og som skal tiltre eller gjeninntre som student i praksis,
fremviser en tuberkulosetest/undersøkelse som er tatt etter slikt opphold.
2. Studenter som har arbeidet i helseinstitusjoner, flyktningleir eller liknende. i land med høy
forekomst av tuberkulose skal testes, uavhengig av oppholdets varighet. Hvilke land som har
høy forekomst av tuberkulose vil til enhver tid endre seg, er du i tvil ta kontakt med fastlege
eller smittevernseksjon ved sykehus for å få rede på hvilke land det gjelder.
Folkehelseinstituttet vil også ha informasjon på sine hjemmesider:

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?
pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5785&MainContent_6263=6464:0:25,8912&List_6212=7210:0:25,891
3:1:0:0:::0:0

Obligatorisk MRSA testing
For å unngå spredning av MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker), er Universitetet pålagt å føre
kontroll med studenter som kan ha blitt bærer av MRSA.
Vi gjør deg oppmerksom på at for å unngå spredning av MRSA skal du ta bakterieprøver hvis du i de
siste 12 mnd. har:
1. Tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere har hatt tre negative kontrollprøver
2. I løpet av siste 12 måneder har:
• fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
• bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
• hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr,
3. I løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
• vært innlagt i helseinstitusjon,
• fått omfattende undersøkelse
• behandling i en helsetjeneste, herunder også tannlegebehandling
• arbeidet som helsearbeider,
• oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir
4. Alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller har innlagt
medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har
oppholdt seg sammenhengende i land utenfor Norden i mer enn 6 uker.

Skjema fylles ut og tas med ved studiestart, evt. ta kontakt med faglærer om noe er uklart.
Navn _______________________________________________________________
Fødselsnr.11 siffer______________________
Adresse ______________________________________________________________
Postnr./sted ___________________________________________ Tlf. ____________
Studentnr ___________Kull ______________ Studie _________________________
1. Tuberkulinprøve:
Har du i løpet av de siste 6 måneder oppholdt deg utenfor Norge i mer enn tre måneder? Ja  Nei 
Hvis ja:
land:_________________________ Tidsrom: ___________________
land:_________________________ Tidsrom: ___________________
land:_________________________ Tidsrom: ___________________
land:_________________________ Tidsrom: ___________________
Kan du dokumentere tuberkulinprøve tatt etter overnevnte opphold i utlandet?
Hvis ja, vennligst legg ved kopi av resultatet. Hvis nei, ber vi deg ta kontakt med smittevern seksjonen ved
Nordlandssykehuset for å avklare om du trenger å ta en tuberkulinprøve.

2. MRSA-prøve:
Har du i løpet av de siste 12 måneder før oppstart i praksis:
1. Arbeidet i helseinstitusjon i land utenfor Norden og i Nederland, i flyktningleir,
krigssoner eller i helseinstitusjoner med kjent MRSA problematikk?
2. Arbeidet i helseinstitusjoner i Norden og Nederland hvor det de siste
12 måneder har vært utbrudd (kryssmitte pasient/pasient/ansatt/ansatt) av
MRSA eller hvor MRSA er hyppig forekommende?
3. Vært innlagt i sykehus utenom Norden og Nederland?
4. Vært innlagt i sykehus i Norden og Nederland hvor det de siste 12 måneder
har vært kjente utbrudd av MRSA eller hvor MRSA er hyppig forekommende?
5. Hatt ubeskyttet kontakt med MRSA- pasienter i ditt arbeid i eller
utenfor Norden og Nederland?
6. Har du selv hatt en kjent infeksjon eller bærerskap med MRSA og ikke blitt
erklært smittefri ifølge norske MRSA- retningslinjer?
7. Fått omfattende undersøkelse eller behandling i helsetjeneste utenom
Norden og Nederland, herunder også tannbehandling?

Ja  Nei 
Ja  Nei 
Ja  Nei 
Ja  Nei 
Ja  Nei 
Ja  Nei 
Ja  Nei 

Hvis ja på noen av spørsmålene 1-5 eller 7, må det avgis 1 negative MRSA-prøver (nese og hals, svelg
m/ tonsiller, sår/ eksem, ferske arr eller defekter i huden prøve). Prøvene bør du ta hos din private lege /
fastlege. De må være mindre enn 14 dager gamle ved oppstart i praksis.
Hvis ja på spørsmål 6, er det nødvendig med flere MRSA-prøver. Vennligst ta kontakt med smittevern
seksjonen ved Nordlandssykehuset for nærmere vurdering.
Jeg bekrefter herved at ovenstående opplysninger er korrekte:
Sted/dato:_________________________ Signatur:__________________________________

Nord universitet v/ opptakskontoret
Postboks 1490, 8049 Bodø.
www.nord.no

