Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA
Gjelder alt personell som ansettes i Nærøysund kommunes helsetjenester eller arbeid med
barn, også elever, lærlinger og hospitanter. Oppbevares i personalmappa.
Navn:

Født:

Arbeidssted:

Tuberkulose: Gjelder helsepersonell og personell som jobber med barn.
I følge «Forskrift om tuberkulosekontroll» kan du ha plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse før du kan jobbe i helse- og omsorgstjeneste eller med barn. For å kartlegge
om du må gjennomføre en tuberkulosekontroll bes du besvare følgende spørsmål:
1. Har du vært i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 3
måneder de siste 3 år? (Gjelder følgende land: EUROPA: Bosnia-Hercegovina,
Grønland, Kosovo, Romania; alle land i det tidligere Sovjetunionen: Armenia,
Aserbajdsjan, Estland, Hviterussland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen,
Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan. AMERIKA: Belize,
Bolivia, Brasil, Den dominikanske republikk, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras og Nicaragua. OSEANIA: Guam, Marshalløyene, Kiribati, Mikronesia, Palau,
Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Tuvalu, Vanuatu. ASIA: Midtøsten: Irak og Jemen.
Øvrige Asia: alle land unntatt Japan, Singapore og Maldivene. AFRIKA: Alle land unntatt
Mauritius, Komorene og Seychellene.)

Ja

Nei

2. Har du vært utsatt for mulig tuberkulosesmitte i innland eller utland, Ja
privat eller i arbeid?

Nei

Svarer du ja på et av spørsmålene, må du gjennomgå tuberkuloseundersøkelse før du
kan jobbe i kommunen. Mantoux-/IGRA-test bør tas 8-10 uker etter sistesmitteeksponering, dette kan i noen tilfelle medføre at denne testen må tas etter første
arbeidsdag. Røntgenundersøkelse må likevel være klar før første arbeidsdag. Er du
kontrollert for disse forholdene, gi dokumentasjon til arbeidsstedet.
Timebestilling for tuberkuloseundersøkelse: Kontakt helsestasjonen, Tlf 74382650.

MRSA: Gjelder KUN for helsepersonell

I følge «Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet» kan
helsepersonell ha plikt til å gjennomgå forhåndsundersøkelse for MRSA (Meticillinresistente
gule stafylokokker) før en kan arbeide i helse- og omsorgstjeneste. For å kartlegge om du
må forhåndsundersøkes for MRSA, bes du besvare følgende spørsmål:

1. Har du i løpet av de siste 12 månedene:
a) Hatt pasientrettet arbeid i eller utenfor helseinstitusjon* i
land utenom Norden?
b) Vært innlagt eller fått omfattende** undersøkelse
/behandling i helseinstitusjon/helsetjeneste i land utenfor
Norden?
c) Arbeidet/oppholdt deg i flyktningleir, barnehjem eller
katastrofeområde med økt MRSA risiko?
d) Undersøkt/behandlet/bodd sammen med pasienter/personer
med MRSA uten at beskyttelsesutstyr er anvendt)
e) Bodd mer enn 6 uker sammenhengende utenfor Norden og i
tillegg har sår, eksem, kroniske hudlidelser, stomi, kateter
eller lignende?
2. Har du tidligere hatt infeksjon med eller vært bærer av MRSA og
ikke blitt erklært smittefri?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

*Helseinstitusjon: Sykehus, sykehjem, rehabiliteringsinstitusjoner
*Omfattende: Flere timers undersøkelse/behandling med suturering, stell av større sår, bruk av
fremmedlegemer (skopi, kirurgiske inngrep, tannkirurgiske inngrep)

Svarer du ja på et av spørsmålene, må du ta en bakteriologisk prøve på MRSA fra nese,
svelg, rundt endetarm og eventuelt sår/eksem. For sykehjemspersonal skal prøvesvar
foreligge før du kan jobbe med pasienter. Prøven må tas i Norge.
Prøve tas fortrinnsvis hos fastlege eller på et av Nærøysund sine legekontor. Ta med
dette skjemaet. (Sykehjemmet kan også ta prøve på eget personell).

Underskrift: _____________
Sted/Dato

___________________________
Signatur av ansatt/elev

Oppfølging dersom spørsmål besvares med «JA»
Dokumentasjon på gjennomført tuberkulosekontroll er mottatt:
_____________
Dato

________________________________________________
Signatur arbeidssted (av leder eller annen med fullmakt)

Dokumentasjon på gjennomført MRSA-undersøkelse er mottatt:
_____________
Dato

_________________________________________________
Signatur arbeidssted (av leder eller annen med fullmakt)

