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INFORMASJON OM MRSA-SCREENING OG TUBERKULOSETESTING 
 

Velkommen som medarbeider på UNN! 
 
Før du kan begynne hos oss som arbeidstaker, vikar, ekstravakt student, hospitant eller annet skal du lese 
gjennom denne informasjonen nøye og sørge for at helseattesten er fullstendig utfylt og returnert til din 
avdelingsleder på UNN. 
 
Ufullstendig utfylt helseattest/manglende kopi av prøvesvar vil medføre at din startdato forskyves. 
 
Skjemaet skal besvares maks 14 dager før du skal begynne i arbeid ved UNN og helseattesten skal være din 
leder i hende senest 7 dager før jobbstart.  
 
Avdelingsleder signerer for å ha godkjent attesten (= alt besvart og eventuelle kopier av prøvesvar foreligger) 
og sender den til Smittevernsentret på UNN.  
 
Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse 
 

1. Ansatte som har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose 1 i mer enn 3 måneder de 3 
siste årene, og som skal tiltre eller gjeninntre ved UNN, skal fremvise en tuberkulosetest/undersøkelse 
som er tatt etter slikt opphold.  

 
2. Ansatte som har arbeidet i helseinstitusjoner, flyktningleir eller lignende i land med høy forekomst av 

tuberkulose 1 skal testes, uavhengig av oppholdets varighet. 
 
Obligatorisk MRSA testing. 
 

1. For å unngå spredning av MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker), er UNN pålagt å føre 
kontroll med ansatte som kan ha blitt bærer av MRSA.  

 
2. For å unngå spredning av MRSA, skal du før oppstart  

 
3. i arbeid på UNN ta bakterieprøver hvis du siste 12 mnd. har vært i arbeid, innlagt, eller på besøk ved 

helseinstitusjoner, barnehjem, flyktningleir eller fengsel i land utenfor Norge. 
 

4. Du må også ta bakterieprøver om du har hud- eller sårinfeksjoner, kroniske hudlidelser eller har innlagt 
medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner ���du i løpet av de siste 12 måneder har opphold deg i 
land utenfor Norge sammenhengende i mer enn 6 uker. 

 

                                                
1  Informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose finnes på Nasjonalt Folkehelseinstituttet, Norges  hjemmesider. 
www.fhi.no /faktaark/tuberkulose/internasjonalt.( 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:56069::0:5667:1:::0: 
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HELSEATTEST – EGENERKLÆRING Fyll ut og returnere skjemaet senest 7 dager før arbeids start 
NAVN 
 

FØDT: TELEFON 

ADRESSE: 
 

POSTNUMMER: 

STILLING: 
 

STARTDATO: KLINIKK: AVDELING/SEKSJON: 

 
TUBERKULOSEUNDERSØKELSE: 
1. Har du de tre siste år opphold deg i mer enn 3 måneder i land utenfor Norge?       Ja   �      Nei   � 
2. Har du arbeidet utenfor Norge i helseinstitusjoner, flyktningleir / krigssoner?        Ja   �      Nei   � 
 
Hvis ja på 1 eller 2, hvilke land og hvilke tidsrom (Bruk ev baksiden hvis nødvendig): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kan du dokumentere tuberkuloseundersøkelse gjort etter ovennevnte opphold utenfor Norge 
Hvis ja, vennligst vedlegg kopi av resultat! 
Hvis nei, ber vi deg kontakte sykehuset smittevernpersonell (tlf  776 55820) for å avklare om du trenger å ta ny  
tuberkuloseundersøkelse. 
Hvis nødvendig med ny undersøkelse, be ditt lokale vaksinasjons-/helsekontor om å fylle ut status her: 
Mantoux prøve:  
��������������������	
����

Ev. RTG Thorax: 
�������������������	
����

Ev. blodprøve: 
��������������������	
����

Helsekontorets underskrift og stempel: 

 
MRSA-PRØVE Har du i løpet av de siste 12 måneder: 
 
1.  Hatt sår eller eksem og har oppholdt deg i mer enn 6 uker i land utenfor Norge? 
 
2.  Vært innlagt i sykehus utenfor Norge? 
 
3.  Opphold deg i flyktningleir eller krigssoner eller arbeidet i helseinstitusjoner utenfor Norge 
 
4. Arbeidet i helseinstitusjoner i Norge hvor det de siste 12 måneder har vært utbrudd av  
    MRSA (jfr 2 )  / hvor MRSA er hyppig forekommende? 
 
5. Vært innlagt i sykehus i Norge, hvor det de siste 12 måneder har vært kjent utbrudd av  
    MRSA eller hvor MRSA er hyppig forekommende? 
 
6. Hatt ubeskyttet nærkontakt med MRSApasient eller MRSApårørende i eller utenfor Norge.? 
 
7. Har du selv hatt en kjent infeksjon eller bærerskap med MRSA og ikke blitt erklært 
    smittefri i følge norske MRSA- retningslinjer (jfr norsk MRSA veileder 3) 

 
Ja  �    Nei � 
 
Ja  �   Nei  � 
 
Ja  �    Nei � 
 
 
Ja  �    Nei � 
 
 
Ja  �    Nei � 
 
Ja  �   Nei  � 
 
 
Ja  �   Nei  � 

 
Hvis ja på noen av spørsmålene i 1-6 må vi ha et sett negative MRSA prøver fra nesevinger og hals, samt prøver 
fra eventuelle sår/eksem.  Prøvene tar du hos din private lege, eller på Smittevernsenteret UNN Tromsø.  De må 
være tatt etter utenlandsopphold eller max. 14 dager før oppstart. 
 
Hvis ja på spørsmål 7, er det nødvendig med flere MRSA prøver. Vennligst ta kontakt med sykehuset 
smittevernpersonell tlf  + 47 776 55820 for nærmere vurdering. 
 
Jeg bekrefter herved at ovenstående opplysninger er korrekte: 
Sted: 
 

Dato: Signatur: 

 
NB! Leder med personalansvar signerer for å ha godkjent attesten (= alt besvart og når aktuelt, foreligger kopi av prøvesvar.) 
 
Dato:                                     Signatur:                                                                                    Sendes så til Smittevernsentret for oppbevaring!                                                       
 
 

                                                
2 Med MRSA utbrudd menes forekomst av to eller flere tilfeller av MRSA. 
3 http://www.fhi.no/  publikasjoner /veiledere / MRSA veileder. 


