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Skjema: Tuberkuloseundersøkelse av arbeidstakere  

Skjemaet skal fylles ut av personer som er i arbeid eller skal arbeide i helse- og omsorgstjenester,  
skoler, barnehager, barnevern. Den som fyller ut skjemaet, skal levere det til sin fastlege 

Utdrag fra «Tuberkuloseforskriften»  med veileder 

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy 
forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i 
lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg har plikt til å gjennomgå 
tuberkuloseundersøkelse – så snart som mulig. Kommunale omsorgstjenester består i hovedsak av 
ulike former for hjemmetjenester, hjemmesykepleie, omsorgsboliger, aldershjem og sykehjem 

Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger. 

Det er kun undersøkelse for tuberkuløs sykdom som skal vær gjennomført før tiltredelse, forutsatt at 
arbeidstaker ikke har symptomer eller tegn på smittsom tuberkuløs sykdom.  

Arbeidsgiver har plikt til å påse at undersøkelse er gjennomført og at det foreligger negativt resultat 
av undersøkelse før tiltredelse.  Utredning for latent infeksjon og forebyggende behandling kan gjøres 
etter tiltredelse. 

For personer under opplæring eller hospitering er det institusjonen (ikke høyskolen/universitetet) 
som har plikt til å påse at tuberkuloseundersøkelse er gjennomført og at resultat av undersøkelsen 
foreligger før opplæringen eller hospiteringen begynner. 

 

 

Land med høy TB-forekomst - etter verdensdel / Kilde folkehelseinstituttet 

Europa og 
sentralasiatiske 
republikker 

Bosnia-Hercegovina, Grønland, Kosovo, Romania og alle land i det tidligere 
Sovjetunionen: Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Hviterussland, 
Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, 
Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan. 

Amerika Belize, Bolivia, Brasil, Den dominikanske republikk, Ecuador, Guatemala, Guyana, 
Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru og Surinam.  

Oseania Fiji, Guam, Kiribati, Marianaøyene, Marshalløyene, Mikronesia, Nauru, Palau, 
Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Tuvalu og Vanuatu.   

Asia Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma (Myanmar), Filippinene, India, 
Indonesia, Irak, Jemen, Kambodsja, Kina, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nord-
Korea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam og 
Øst-Timor. 

Afrika Alle land unntatt Egypt, Mauritius, Komorene, Seychellene og Tunis. 
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Personopplysninger 

Navn: Fødselsdato: 

Adresse: Telefon: 

Arbeidsgiver: 

 

     

Aktuell situasjon:                           Før tiltredelse i stilling ☐                           Gjeninntredelse i stilling   ☐            

 

 

 Ja Nei 

Jeg har i løpet av de siste tre årene oppholdt meg tre måneder  eller mer i land med høy 
forekomst av tuberkulose 

  

Jeg har vært i kontakt med tuberkuløs smitte .........   

 

 

Ev. kommentarer: 

 

 

 

 

 

Ved «ja» på minst ett av utsagnene i skjemaet har du plikt til å ta kontakt med din fastlege for å 
gjennomgå tuberkulosekontroll og levere dokumentasjon på gjennomført undersøkelse til ledelsen på 
din arbeidsplass.  

 

 

 

 

Underskrift / dato:  ........................................................................................................................................ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6568&MainContent_6263=6464:0:25,6580&List_6212=6218:0:25,8229:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6568&MainContent_6263=6464:0:25,6580&List_6212=6218:0:25,8229:1:0:0:::0:0

