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Egenerklæringen skal fylles ut av alle studenter før du første gang skal ut i praksisstudier/klinisk undervisning.
Dersom en har hatt risiko for å kunne være smittet/bærer av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og
tuberkulose (TB), er det en lovpålagt plikt å la seg teste (Forskrift nr1996/0705 om forhåndsundersøkelse av
arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-05-700 og
Forskrift om tuberkulosekontroll https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205
Du kan ikke starte praksisstudier/ klinisk undervisning før du kan dokumentere at gjennomgåtte tester er
negative (at du ikke er smittet/bærer). Universitetets bestemmelser er i samsvar med retningslinjene til UNN
HF, som er oppdatert i henhold til nasjonale veiledere fra Folkehelseinstituttet.
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-ismittevern-helse-nord-korsn har oppdatert informasjon om smittevern, både generell kunnskap, forebygging og
smittevernrutiner.
Hvis du i løpet av studietiden er utsatt for smitterisiko, for eksempel ved studieopphold i utlandet, er du
forpliktet til å varsle om det til studieadministrasjonen ved ditt institutt/fakultet. Du må da la deg teste
og levere ny egenerklæring og kopi av prøvesvar.
Dokumentasjon
Egenerklæring og kopi av evt. prøvesvar leveres til Infotorget eller studiekonsulent. Egenerklæringen skal
besvares maks. 14 dager før og leveres seinest 7 dager før praksisstudiene begynner på grunn av prøvesvar
mht. MRSA. Dersom det skal være obligatorisk tuberkulosekontroll, anbefales du å få det gjort i god tid før
fristen pga. ventetid for røntgen. Egenerklæringen registreres og lisensperioden vil være synlig i StudentWeb.
Du oppbevarer selv originale prøvesvar.

Tuberkulosekontroll
Obligatorisk Tuberkulosekontroll
Dersom du svarer ja på minimum ett av følgende spørsmål, skal det utføres både røntgenundersøkelse av
lungene (Røntgen thorax) og interferon gamma release assay (IGRA-test).
Spørsmål som du krysser av for ja eller nei på
Har du løpet av siste 3 år oppholdt deg i land med særlig høy eller høy forekomst av TB 1 i
mer enn 3 måneder?
Har du i løpet av siste 3 år, uavhengig av oppholdets varighet, arbeidet i helseinstitusjoner,
flyktningleir eller lignende, i land med høy forekomst av tuberkulose?

1

Ja

Nei

Informasjon om land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose finnes på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/
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Tuberkulosekontroll gjøres i god tid før praksis-/ kliniske studier. Du får rekvisisjon til Røntgen thorax på det
kommunale vaksinasjonskontoret eller hos din fastlege. 8 uker etter hjemkomst/smitteeksponering skal det også
tas blodprøve til IGRA-test. Denne tas på vaksinasjonskontoret. Legg ved kopi av resultatet.
Kostnader: Vaksine og kontroll medfører ikke kostnader for programstudenter ved det helsevitenskapelige
fakultet.

Obligatorisk MRSA- testing
Det skal tas bakterieprøver fra nese, svelg og evt. sår/eksem hvis du svarer ja på ett eller flere av følgende
spørsmål:
Spørsmål som du krysser av for ja eller nei på
Har du tidligere fått påvist MRSA, selv om seinere kontrollprøver har vært negative?
Har du i løpet av siste 12 måneder bodd i samme husstand som MRSA-positiv, eller hatt
nærkontakt med MRSA-positiv uten å bruk av beskyttelsesutstyr?
Har du i løpet av siste 12 måneder vært til helseundersøkelse eller behandling/innleggelse i
helseinstitusjon utenfor Norge (eks tannbehandling, kirurgi undersøkelser som har ført til
perforasjon av hud, eller lignende)?
Har du i løpet av siste 12 måneder arbeidet som helsepersonell utenfor Norge?
Har du i løpet av siste 12 måneder oppholdt deg i flyktningeleir eller barnehjem?
Har du i løpet av siste 12 måneder arbeidet i mottaks-/ankomstsenter for flyktninger i Norge?

Ja

Nei

Prøvene tas hos din fastlege. Hvis du tidligere har fått påvist MRSA, må det i tillegg til nese, svelg, evt.
sår/eksem, tas prøve fra perineum.
Hvis det påvises MRSA i prøvene, kan du ikke utføre pasientrettet arbeid før du kan fremlegge negative
prøvesvar fra nese og svelg og evt. sår/eksem, og er erklært ikke å være smittebærer fra ansvarlig lege.
Du betaler selv regningen for MRSA-testing. Kvittering tas med til universitetet for refusjon.

De opplysninger som jeg her gir, er korrekte Jeg har sørget for dokumentasjon i henhold til de krav
universitetet stiller til meg.
DATO:

SIGNATUR:

Egenerklæringen er registrert.
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