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Informasjon til sykepleiestudenter ved HVL studiested 
Stord og Haugesund om medisinsk testing og BCG 

Vaksinasjon mot tuberkulose(BCG-vaksine) 

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det har vært lite tuberkulose i 

Norge i det siste, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i 

barnevaksinasjonsprogrammet. Økt internasjonalisering har imidlertid økt smitterisikoen i 

Norge. 

Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter 

ha økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene anbefales 

derfor av Folkehelseinstituttet  vaksinasjon mot tuberkulose.   Hvis du ikke har fått BCG-

vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten eller legekontor på ditt hjemsted 

og be om BCG-vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest som du tar med 

deg ved studiestart. Studenter som ikke er vaksinert, kan få begrensninger på hvilken praksis 

de kan delta i.   

 

Medisinsk testing  

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved sykepleierutdanningen , må 

være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose (TBC) og meticillinresistente gule 

stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden. 

De studentene som er omfattet av reglementet for medisinsk testing vil få 

melding om dette ved opptak. Studenter som har økt risiko for å være smittet av 

tuberkulose og/eller MRSA må teste seg. 

Når du semesterregistrerer deg, må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om 

medisinsk testing.  



HVL, 03.04.2017 

2 

 

 

- Du må foreta en 

tuberkuloseundersøkelse 

 

Når: Dersom du i løpet av de siste tre årene har 

oppholdt deg i minst tre måneder i land med høy 

forekomst av tuberkulose, eller har vært i 

risikosituasjoner, eller opprinnelig er fra et land 

med høy forekomst av tuberkulose se oversikt.  

  

- Teste for antibiotikaresistente 

bakterier (MRSA) 

Når: Må i løpet av de siste 12 måneder ha 

arbeidet/vært innlagt/pårørende på 

helseinstitusjon i utlandet (unntatt Norden og 

Nederland) 

I tillegg er det viktig å sjekke ut muligheten for å 

være smittebærer dersom du har vært i praksis i 

Norden der det er kjent MRSA-tilfelle. 

    

Egenerklæringsskjema for tuberkulose og MRSA 

I klasserommet til kullet ditt i Fronter vil du, i mappen Egenerklæring, finne to skjema som 
skal besvares. Dette skal gjøres i  senest tre uker før observasjonspraksis i 1.semester.  

Du må også avlegge ny egenerklæring uoppfordret dersom du har vært 
eksponert for smitte underveis i studietiden.  

Hvis du svarer NEI på alle spørsmålene trenger du ikke gjøre noe mer. 

Hvis du svarer JA på et eller flere av spørsmålene må du snarest gå til din fastlege for 
tuberkulose/MRSA-undersøkelse.  

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med studiekonsulenten på ditt studiested. 

 

Jeg har svart JA på ett eller flere av spørsmålene, hva 

gjør jeg? 

Tuberkuloseundersøkelse  

Tuberkuloseundersøkelsen kan ikke gjennomføres før tidligst to måneder etter at du er 

tilbake, men MÅ gjennomføres senest tre uker før praksisstart. Prøvesvaret leveres til skolen 

snarest, og må ikke være eldre enn 3 måneder ved forevisning. 

Dersom du har vært utsatt for spesielt høy risiko for smitte skal du også undersøkes selv om 

oppholdets varighet har vært under tre måneder. Dette kan for eksempel være praksis på 
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lungeavdeling uten bruk av beskyttelsesutstyr (åndedrettsvern), eller at du er blitt eksponert 

for kraftig hoste med partikler i ansiktet.  

Testing for antibiotikaresistente bakterier (MRSA) 

Du må levere dokumentasjon på gjennomført MRSA-prøve til studieadministrasjonen ved 
studiekonsulent.  Du må selv ordne med å få tatt nødvendig medisinsk testing hos din lege. 
Husk at det kan ta opptil 10 dager å få prøvesvar klare. 

Som student er du selv ansvarlig for å la deg teste umiddelbart dersom du har 

vært eksponert.  

 

Studenter i Haugesund som ikke har egen lege her i distriktet kan kontakte: 

Smittevernlege på vaksinasjonsskontoret på Bleikmyr, torsdager, på telefon 52 

74 42 15 (for timebestilling) til tuberkuloseundersøkelse. 

Bleikmyr legesenter på telefon 52 74 42 20 (for timebestilling) for å få testet for 

MRSA.  

Studenter på Stord kontakter egen fastlege eller helsestasjonen på Leirvik 

(tlf.:53496985/6684). 

 

Annen  vaksinering 

- Gratis vaksinering mot 

hepatitt B  

Når: Gjelder deg som er student på 

videreutdanning i sykepleie til akutt/kritisk syke 

Som student får du oppfølging på dette via HMS-tjenesten ved Helse Fonna.  

 

- Influensavaksine  Når: Helse Fonna gir tilbud om influensavaksine til 

studenter som skal ha praksis ved nyfødtavdeling og 

medisinsk avdeling. 

Nyttige lenker: 

Smittevernloven § 6 1 

www.fhi.no 

Forskrift om tuberkulosekontroll 

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstaker innen helsevesenet – 

antibiotikaresistente bakterier 


