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 BÆRUM KOMMUNE 
 

FOLKEHELSEKONTORET 
 

 Tuberkuloseundersøkelse - vedlegg til ansettelsesbrev 
 
 
 
Tuberkulinprøve 
Personer som i løpet av de siste 3 årene har oppholdt seg mer enn tre måneder 
i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i 
stilling i helse- og omsorgstjenesten, eller i stillinger knyttet til barneomsorg, 
plikter å møte til tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse i stillingen. Plikten 
gjelder også personer under opplæring eller hospitering.  
 
Dersom du allerede er tuberkulintestet etter hjemkomst, er ny kontroll 
unødvendig forutsatt at testen ikke viser tuberkulosesmitte. 
Dokumentert tuberkulinstatus forelegges nærmeste overordnede ved tiltredelse. 
 
Tuberkuloseundersøkelsen består av tuberkulintest (Mantoux) og lungerøntgen. 
Når lungerøntgen er tatt og viser normale forhold kan arbeidstaker begynne i 
jobb.  
 
BCG vaksine 
Enkelte arbeidstakere ved helseinstitusjoner bør vaksineres mot tuberkulose 
(BCG- vaksine) før de begynner i jobb dersom de ikke tidligere er vaksinert. Det 
samme gjelder helsefagstudenter. 
 
Bærum kommune tilbyr tuberkulintest og BCG-vaksinasjon til personer som bor 
eller arbeider i kommunen.  
 
Del 1 skal alltid fylles ut og returneres i signert stand. 
Dersom du erklærer at du ikke har vært i områder med høy 
tuberkuloseforekomst (se under) trenger ikke del 2 fylles ut. Del 2 skal evt. fylles 
ut av helsesøster. 
 
 
Bærum kommune 
Folkehelsekontoret 
1304 Sandvika 
Tlf: 67503200 
 
Tuberkulose hudtest utføres hver mandag 8:30 – 12:00 med avlesning 
påfølgende torsdag 8:30 -12:00. Timebestilling er ikke nødvendig. Det er ingen 
kostnad. 
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 Erklæring om utenlandsopphold 
 
Etternavn, fornavn:  
(med blokkbokstaver)  
 
Personnummer: 
 
Kommer du fra, eller har du oppholdt deg i land med høy forekomst 
av tuberkulose i mer enn 3 måneder i løpet av de siste 3 år?  
Kryss av: 

• NEI   
 

• JA   
 
Signatur:  
 

 
 

2. 
 
 
 

Tuberkuloseundersøkelse etter utenlandsopphold 
 
Mantoux:  mm   Dato avlest:  
 
BCG-arr Ja    Nei  
 
Dato BCG:   Batchnr.:    
 
Dato lungerøntgen: 
 
Resultat: 
 
Helsesøster: 
(stempel) 
 
 

• Utfylt skjema returneres sammen med skriftlig tilbakemelding på at du takker ja til 
stillingen.  

• Lønn utbetales ikke før skjema er mottatt, korrekt utfylt. 
• Negativt resultat av Lunge Rtg skal fremvises før oppstart 

 
Land med høy forekomst av tuberkulose   se www.fhi.no 
 
 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6263:0:25,6568:1:0:0:::0:0&MainContent_6263=6493:0:25,8624:1:0:0:::0:0&Content_6493=6430:103336:
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