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Helseerklæring - Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)
Plikten til forhåndsundersøkelse for MRSA gjelder for alle studenter ved Lovisenberg
diakonale høgskole som skal gjennomføre praksisstudier.
Alle spørsmål må besvares
Ja Nei
Besvar spørsmålene med kryss (X) i ja/ nei kolonnen
1. Har du tidligere fått påvist MRSA, og ikke senere hatt tre negative
kontrollprøver?
2. Har du i løpet av de siste 12 måneder fått påvist MRSA (selv om senere
kontrollprøver har vært negative)?
3. Har du i løpet av de siste 12 måneder bodd i samme husstand som
MRSA- positive?
4. Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt nær kontakt med MRSApositive uten å bruke beskyttelsesutstyr?
5. Har du i løpet av de siste 12 måneder vært innlagt i helseinstitusjon i land
utenfor Norden?
6. Har du i løpet av de siste 12 måneder fått omfattende undersøkelse eller
behandling i en helsetjeneste i land utenfor Norden?
7. Er du født utenfor Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island,
Grønland, Færøyene, Åland)? *
8. Har du i løpet av de siste 12 måneder arbeidet som helsearbeider i land
utenfor Norden?
9. Har du i løpet av de siste 12 måneder oppholdt deg i barnehjem, fengsel
eller flyktningleir utenfor Norden?
10. Har du i løpet av de siste 12 måneder oppholdt deg sammenhengende i
mer enn 6 uker i land utenfor Norden og har kliniske symptomer på hudeller sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller har hatt innlagt medisinsk
utstyr gjennom hud eller slimhinner?
*gjelder IKKE adopterte som ikke har vært i fødelandet sitt de 3 siste årene.
Svarte du NEI på alle spørsmål, gjelder følgende:
Du trenger ikke foreta deg noe. Men husk at du er forpliktet til å varsle høgskolen dersom
noen av svarene endres underveis i studietiden.
Svarte du JA på minst ett av spørsmålene ovenfor gjelder følgende:
Du har lovpålagt plikt til å gjennomgå testing for meticillinresistente gule stafylokokker
(MRSA). Du må selv ordne med å få tatt MRSA prøve hos lege. Husk at det kan ta opp til 10
dager å få prøvesvar klar.
Du kan ikke starte praksisstudier før resultatet av testen er klart og dokumentert negativt.
Senere i studiet er det ditt ansvar å melde fra dersom du i løpet av studieåret for eksempel i
forbindelse med utvekslingsopphold eller ferie har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt
smittet.
Navn…….………………………………………………… Fødselsdato (6 siffer)……...
(bruk blokkbokstaver)

Dato:………………

Underskrift: …………………………………………….

Skjemaet fylles ut og leveres ved studiestart.
Versjon januar 2016
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Helseerklæring – Tuberkulose (TBC)
Plikten til forhåndsundersøkelse for TBC gjelder for alle studenter ved Lovisenberg diakonale
høgskole som skal gjennomføre praksisstudier.
Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Der er lite tuberkulose i Norge
i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i
barnevaksinasjonsprogrammet. Under praksis og i klinisk undervisning ved en rekke
helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter
ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.
Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte helsestasjon eller legekontor og
be om BCG-vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest.
Vaksinen er ikke obligatorisk, men anbefales av Folkehelseinstituttet.
Alle spørsmålene nedenfor må besvares
Ja Nei Besvar spørsmålet med kryss (x) i ja/nei kolonnen
1. Kommer du fra eller har du oppholdt deg sammenhengende i minst 3
måneder i løpet av de 3 siste årene i land* med høy forekomst av
tuberkulose?
2. Har du vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller kan du på andre måter ha
vært utsatt for tuberkuløs smitte?
3. Har du noen gang vært smittet med tuberkulose og ikke blitt erklært
smittefri etterpå?
*Land, gjelder ikke: Skandinavia, Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Spania, Portugal, Monaco,
Italia, Hellas, Storbritannia, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Japan, USA, Cuba, Iran, Canada, Australia, New Zealand. Personer
fra alle andre land plikter å gjennomgå forhåndsundersøkelse for tuberkulose

Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene har du lovpålagt plikt til å gjennomgå
tuberkuloseundersøkelse.
Du kan alternativt vise tuberkulinattest for testing som er foretatt tidligst 2 måneder etter at du
forlot ett av de aktuelle landene eller var i kontakt med tuberkuløs smitte.
Du kan ikke starte praksisstudier før resultatet av testen er klar og dokumentert negativt.
Senere i studiet er det ditt ansvar å melde fra dersom du i løpet av studieåret for eksempel i
forbindelse med utvekslingsopphold eller ferie har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt
smittet.

Navn …….……………………… ……………….. .Fødselsdato (6 siffer) …………………
(bruk blokkbokstaver)

Dato: ………………

Underskrift: ……………………………………………..

Skjemaet fylles ut og leveres ved studiestart.
Versjon januar 2016

