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1. Rutiner for å oppdage tuberkulosesykdom 

1.1. Risikogrupper i kommune 
 
Risikogrupper i kommunen: 

Arbeidsplass / 
Risikogruppe 

Ansvarlig 
kontaktperson, Tlf 

Arbeidsinnvandrere Politiet   

Flyktninger og 
familiegjenforeninger 

Politiet/Flyktningkontoret 

Asylsøkere i 
Desentralisert mottak 

Helsekoordinator for 
Bærum Mottak  

Au-pairer Politi / vertsfamilie 

Barn av foreldre fra 
høyendemiske land 

Fødeavdeling Bærum 
sykehus, Helsestasjoner 
og skolehelsetjenesten 

Rusmisbrukere Fastlegen/ Progress 

Eldre og svekkede Fastlegen 

Helsearbeidere Arbeidsgiver 

 
Den ansvarlige på arbeidsplassene, skal ved tilfeller som krever tuberkuloseundersøkelse, 
be om at personen tar kontakt med Folkehelsekontoret for å få gjennomført undersøkelsen 
før vedkommende starter i jobben. 
Bærum sykehus har eget tuberkulosekontrollprogram. 

1.2. Tiltreding i stillinger i helse- og omsorgsektoren, skoler og 
annet arbeid knyttet til barneomsorg 
Arbeidstakere som har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst tre 
måneder i løpet av de siste 3 årene og som skal starte eller skal tilbake i stillinger i helse- og 
omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg, har plikt til 
tuberkuloseundersøkelse før tilsetting. Plikten gjelder også for personer under opplæring og 
hospitering. Bærum kommune har egenmeldingskjema som skal benyttes ved ansettelse.  



 
Arbeidstakeren skal undersøkes med Mantoux og røntgen thorax for tuberkulose. Mantoux 
over 6mm medfører at IGRA må tas ved avlesningen på FOHK. Ved positiv IGRA og/eller 
Mantoux over 15mm, skal vedkommende henvises spesialist. Det samme gjelder ved positivt 
røntgen thorax. Arbeidsgiver har plikt til å påse at resultat av undersøkelsen føreligger med 
negativt resultat før tilsetting. 
 
Arbeidsplasser dette gjelder i Bærum kommune: 

 
Arbeidsplass Ansvarlig kontaktperson,  

Bo og behandlings hjem PLO, Tjenesteleder 

Hjemmesykepleie PLO, Tjenesteleder for arbeidslaget 

Barnehage Styrer 

Skoler/SFO Rektor 

Bærum sykehus Smittevernoverlege sykehus 

Barneboliger  PLO, tjenesteleder 

Au-pairer Politiet / Vertsfamilien  

 

1.3. Flyktninger og asylsøkere  
Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes for tuberkulose innen 14 dager etter innreise. 
Slike undersøkelser skjer oftest på transittmottak før personene blir overført til kommunen. 
Informasjon og resultat av tuberkuloseundersøkelsen, samt journal, skal følge personen slik 
at kommunen kan sikre seg at tuberkuloseundersøkelsen er utført. Folkehelsekontoret 
mottar disse opplysningene i Bærum kommune. Personer med latent tuberkulose må følges 
opp i bostedskommunen. 

1.4. Familieinnvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose 
Politiet Asker og Bærum varsler Folkehelsekontoret om nye utlendinger som ankommer 
kommunen. Helsesøster ved Folkehelsekontoret tar kontakt med vedkommende dersom 
denne ikke møter innen to uker (se brevmaler i vedlegg). 

1.5. Arbeidsinnvandrere og studenter fra land med høy forekomst 
av tuberkulose 
Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg i landet i mer 
enn tre måneder, har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse kort tid etter ankomst til 
landet (gjelder ikke de som er unntatt for krav om arbeids- eller oppholdstillatelse slik som 
personer fra andre nordiske land og diplomater). 
Liste over land med høy forekomst av tuberkulose finnes på folkehelseinstituttets sider.  
Når politiet mottar søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse skal de opplyse søkeren om 
plikten den enkelte har til å la seg undersøke for tuberkulose (se vedlegg). Politiet skal også 
informere kommuneoverlegen om søkerens navn og adresse. Kommuneoverlegen, ved 
helsesøster, tar kontakt med søkeren dersom denne ikke møter innen to uker (brevmaler i 
vedlegg). Formålet med å undersøke arbeidsinnvandrere er å identifisere eventuell smittsom 
sykdom. Arbeidsinnvandrere undersøkes for aktiv tuberkulose men ikke for latent infeksjon 
og skal derfor bare ta røntgen thorax (se flyt skjema linker i kapitel 2). 

1.6. Adoptivbarn 
Politiet skal varsle folkehelsekontoret om adoptiv barn som kommer fra land med høy 
forekomst av tuberkulose. Slike adoptivbarn kommer også raskt i kontakt med helsesøster 
på helsestasjon. De får da informasjon om tuberkulose undersøkelsen som skal foretas ved 
Folkehelsekontoret (se egen prosedyre for Helsekontoret Barn og Unge). 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799:0:15,3372:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:56139::1:5800:2:::0:0


2. Gjennomføring av tuberkuloseundersøkelse og 
henvisning 
 
Tuberkulintesting (Mantoux) utføres av helsesøster ved smittevernavdelingen på 
Folkehelsekontoret, Rådmann Halmrasts vei 2, 1304 Sandvika, på mandager kl 08:30-13:00. 
Avlesning kl 08:30-13:00 påfølgende torsdag. Ingen timebestilling.  
 
Ved positiv Mantoux og behov for IGRA test, tas blodprøver til IGRA av helsesøster samtidig 
med Mantoux avlesning. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet flytskjemaer for hjelp til å 
vurdere behov for henvisning til spesialist: 
 

 Anbefalte rutiner ved tuberkuloseundersøkelse av personer fra land med høy forekomst 
av tuberkulose.  
Flytskjema 1: http://www.fhi.no/dav/f14786cdf6.pdf 

 Anbefalte rutiner ved tuberkuloseundersøkelse av arbeidstakere i helse- og 
omsorgstjenesten.  
Flytskjema 2: http://www.fhi.no/dav/85f12611cb.pdf 

 Anbefalte rutiner for tuberkuloseundersøkelse av personer over 15 år som er inkludert i 
smitteoppsporinger.  
Flytskjema 3: http://www.fhi.no/dav/b1bd3a0123.pdf  

 Anbefalte rutiner for tuberkuloseundersøkelse av barn under 2 år 
Flytskjema 4: http://www.fhi.no/dav/317adb001b.pdf  

 Anbefalte rutiner for tuberkuloseundersøking av barn frå 2-15 år. 
Flytskjema 5: http://www.fhi.no/dav/f5d5431b29.pdf 

 
På basis av Mantoux og IGRA svar vurderes behov for henvisning til spesialist. 
Helsesøster fyller ut henvisningsskjema (se vedlegg ) og konfererer med lege i tvilstilfeller. 

 
Helsesøster har ansvar for å følge opp manglende oppmøte (vedlegg 4 og 6). 

 
Rutiner revurderes jevnlig i regelmessige møter med Politiet, Helsetjenesten for flyktninger, 
Helsekontoret for Barn og Unge, Kvalitetsenheten Pleie og Omsorg, samt Mikrobiologisk 
avdeling Bærum Sykehus. 

Meldeplikt 

3.1. Melding ved tuberkulosesykdom 

Behandlende spesialist som oppdager/ diagnostiserer tuberkulose/ latent tuberkulose melder 
dette til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) på skjema ”MSIS-melding tuberkulose”. Ved 
avsluttet behandling (6-9 mnd) sender spesialisten inn skjema ”MSIS-melding 
behandlingsresultat tuberkulose”. Kommuneoverlegen skal ha kopi av disse meldingene. 

 

3.2. Melding ved smitteoppsporing 
Kommuneoverlegen har ansvar for gjennomføring av smitteoppsporing/miljøundersøkelse 
dersom det er behov for dette. Kommuneoverlegen skal få tilsendt skjema ”Rapport om 
resultat av smitteoppsporing” fra FHI etter at smittsom tuberkulose er funnet i kommunen. 
Når hele smitteoppsporingen er gjort skal kommuneoverlegen sende dette skjema tilbake til 
FHI med kopi til tuberkulosekoordinator. 

http://www.fhi.no/dav/f14786cdf6.pdf
http://www.fhi.no/dav/85f12611cb.pdf
http://www.fhi.no/dav/b1bd3a0123.pdf
http://www.fhi.no/dav/317adb001b.pdf
http://www.fhi.no/dav/f5d5431b29.pdf
http://www.fhi.no/


4. Smitteoppsporing/ Miljøundersøkelse 

4.1. Hvorfor smitteoppsporing? 
Formålet med smitteoppsporing/miljøundersøkelse er å: 

1. Avdekke om andre personer er blitt smittet eller syke 
Tidlig diagnostikk av syke 
Riktig behandling 
Redusere smittespredning raskt  
Avgrense tallet på smittede 

2. Avdekke eventuelle smittekilder. Spesielt viktig når det gjelder smittede barn – hvem 
har smittet barnet? 

  

4.2. Hvem skal undersøkes? 
Signalet om at smitteoppsporing/ miljøundersøkelse skal vurderes er at kommuneoverlegen 
blir informert om at en tuberkulosepasient er diagnostisert, enten gjennom kopi av nominativ 
melding om smittsom sykdom eller at behandlende lege/ tuberkulosekoordinator tar kontakt 
og informerer om situasjonen. Kommuneoverlegen må da vurdere om det er behov for 
miljøundersøkelse eller ikke, eventuelt ved å innhente tilleggsopplysninger fra behandlende 
spesialist for å avklare om pasienten bør regnes som smitteførende. 
 

Både lege, indexpasient og smittekontakter har plikt til å bidra til smitteoppsporing 
(smittevernloven og forskrift om tuberkulosekontroll). Dersom en mulig smittet person 
motsetter seg miljøundersøkelse, regulerer smittevernloven, under strenge vilkår, muligheten 
til å gjennomføre tvungen legeundersøkelse (Smittevernloven § 3-6 og § 5-1). 
 

Dersom det er behov for smitteoppsporing, skal kommuneoverlegen organisere denne. 
For å unngå unødig angst, smittefrykt og stigmatisering av den syke, er det viktig med god 
informasjon til den som skal undersøkes og å unngå for mye oppmerksomhet rundt det. 
Indexpasient har krav på at taushetsplikten blir overholdt, og at identiteten ikke blir avslørt. 

 

4.3. Praktisk gjennomføring  
Bruk folkehelseinstituttet sitt flytskjema 3 under arbeid med miljøundersøkelser (se punkt 2). 
Undersøkelsen skal utføres etter ringprinsippet; en starter i pasientens innerste ring med 
nærkontakter av den smittede. Dette er personer i samme husholdning eller svært nære 
kontakter som kan regnes som så tette at det tilsvarer en husholdningskontakt. Neste ring er 
personer som har oppholdt seg i nærheten av pasienten over tid (over 8 timer sammenlagt). 
Deretter kommer mer perifere kontakter. Med bakgrunn i immunstatus og der det gjelder 
barn, skal det vurderes å inkludere selv mer perifere kontakter i den innerste ringen. 
Dersom det ikke er noen funn av nysmitte i innerste ring, er det ikke noen grunn til å gå 
videre med smitteoppsporingen til neste ring med personer som har lavere risiko for smitte. 

 



 
 
 

Kommuneoverlegen er ansvarlig for at undersøkelsen blir utført, men kan delegere oppgaver 
til andre yrkesgrupper. Ved Folkehelsekontoret i Bærum er dette delegert til helsesøstere. 
 
Tuberkulinprøving / Mantoux 

 Gjennomføres umiddelbart på nærkontakter, snarest og senest innen 4 uker. 

 Prøven skal gjentas etter 8 uker dersom kontaktpersoner har negativ tuberkulinprøve 
eller ingen signifikant økning fra tidligere tuberkulinprøver. Dette fordi det vil ta inntil to 
måneder etter smittetidspunkt før en økning i tuberkulinreaksjon vil vise seg.  

 Prøven behøver ikke gjentas dersom første gangs prøve ble tatt 8 uker etter siste kontakt 
med den syke.  

 Personer med kraftig reaksjon på første prøve behøver heller ikke gjenta undersøkelsen 
men skal ta IGRA.  

 Immunstatus og eventuelle medisiner kontaktpersonen bruker må inkluderes i en 
helhetlig vurdering når en avleser svaret på tuberkulinprøven. 

 

5. Vaksinering 
Allmenn frivillig BCG-vaksinasjon og tuberkulin testing av ungdom gikk ut av 
barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2009-2010. Det blir erstattet med målrettet 
vaksinasjon av særlig smitteutsatte personer. Det er enda viktigere enn før å identifisere 
risikogrupper og ha et godt fungerende vaksinasjonsprogram for dem. 

BCG fortsetter som programvaksine for barn med økt risiko for å bli smittet av tuberkulose. 
Denne anbefalingen gjelder for barn og unge som kommer fra, eller har foreldre fra, land 
med høy forekomst av tuberkulose. De skal helst vaksineres som nyfødte. Dersom dette ikke 
er gjort på sykehuset, skal helsestasjonen sørge for vaksinering. Videre ansvarsfordeling 
mellom Folkehelsekontoret og helsestasjoner er beskrevet i egen prosedyre (vedlegg 10). 

 I tillegg anbefales det at BCG-vaksinering tilbys personer med særlig risiko, det vil si:  

 personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 
tre måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen  

 helsepersonell og helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide 
i laboratorium som driver tuberkulosediagnostikk   

 andre arbeidstakere med særlig risiko for tuberkulosesmitte (bistandsarbeidere, 
helsetjeneste, fengselsomsorg etc. i land med høy forekomst av tuberkulose).  

Denne vaksinering tilbys på Folkehelsekontoret. 

Tilfeldige kontakter 
>8 timer akkumulert 
tid 

 

Nærkontakter 

Perifere kontakter 
med 2-8 timers 
akkumulert 
eksponeringstid 



Personer som skal gå på skole eller studere i USA, kan bli satt på forebyggende 
tuberkulosebehandling hvis de er tuberkulin positive. Amerikanske helsemyndigheter 
oppfatter positiv Mantoux som ensbetydende med tuberkulosesmitte, og vil starte behandling 
for latent tuberkulose. Aktuelle kandidater kan utstyres med en attest fra Folkehelsekontoret i 
Bærum kommune (se vedlegg 9). 

 

6. Informasjon til enkeltpersoner som blir behandlet utenfor 
sykehus med tuberkulosemedikament; DOT behandling. 
 
Pasienter med smitteførende tuberkulose skal som hovedregel innlegges i sykehus for 
oppstart av behandling. Pasientene skrives ikke ut før de anses ikke smitteførende. 
Når diagnosen tuberkulose er stilt, skal tuberkulosekoordinator med behandlende 
sykehuslege, innkalle til møte med: 

 Pasient og ev. pasientens pårørende 

 Behandlende spesialist 

 Kommunehelsetjenesten ved Folkehelsekontoret (lege eller helsesøster) 

 Hjemmebaserte tjenester ved sykepleier som skal stå for utdeling av medisin 

 Evt. fastlege. 
 
Det skal inngås en skriftlig behandlingsavtale etter utskrivelse (Behandlingsplan). 
Spesialisthelsetjenesten sørger for forskrivning av medikamenter og kontroller av pasienten. 
All tuberkulosebehandling skal gis som D.O.T. (direkte observert terapi). Dette innebærer at 
helsepersonell observerer at pasienten tar medisinen hver dag. Det skal brukes spesielle 
skjema for avkrysning når medikament er tatt. Bruker bør få beskjed om å ta med seg 
avkrysningsskjemaet til legekontrollene.  D.O.T. gis av hjemmetjenesten i pasientens hjem 
eller etter avtale. Det tas kontakt med Folkehelsekontoret eller tuberkulose-koordinator om 
det skulle være problem med gjennomføringen av DOT, eventuelt ved andre spørsmål rundt 
pasienten. Informasjon til pasienten finnes på flere ulike språk.  
Tuberkulosemedikamenter gis som én daglig dose. Medikamentene tas om mulig fastende, 
½ time før frokost, men kan gis til et lett, ikke fettrikt måltid. Alternativt kan medikamentene 
tas omtrent 2 timer etter måltid. I intensivfasen (første to måneder) gis behandlingen daglig, 
minimum seks dager per uke.  
Endring av behandling gjøres av behandlende spesialist. Helsepersonell som gir medisinen 
må være oppmerksom på de vanligste bivirkningene (se Tuberkuloseveilederen, kap.9.1.10). 
Dersom pasienten ikke får/ tar sine medikamenter, skal Kommuneoverlegen ha beskjed.  
Kommuneoverlegen har ansvar for DOT behandling av beboere i Bærum kommune. 
Supplerende informasjon og bistand kan fås av tuberkulosekoordinator på tlf. 452 87 086. 
Det henvises også til kvalitetshåndboken for PLO. 

 
Informasjonsskriv om Tuberkulose: http://www.fhi.no/dav/4F08A9B26D.pdf  
Informasjonsskriv om DOT behandling: http://www.fhi.no/dav/578FC8D3C0.pdf  

7. Opplæring av personell 
Folkehelsekontoret har egen opplæringsplan for helsesøstere som skal arbeide ved vårt 
kontor.  Pleie og omsorg har intern opplæring av sine ansatte og egen Hygienesykepleier 
ved kvalitetsenheten som overser opplæring av deres sykepleiere (tlf 971 91 981). 

 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:0:15,5092:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/dav/4F08A9B26D.pdf
http://www.fhi.no/dav/578FC8D3C0.pdf


8. Oversending av opplysninger ved flytting til ny 
kommune 
Dersom personer nevnt i forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1, flytter, skal følgende 
opplysninger sendes til kommunelegen i den nye bostedskommunen; 

- Resultat av tuberkuloseundersøkelsen og journal, med vekt på om det foreligger funn 
som gir grunn til videre oppfølging. 

- Opplysninger om at tuberkuloseundersøkelsen eventuelt ikke har blitt gjennomført 
 (se vedlegg 8). 
 

9. Ansvarsfordeling 
Forskrift om tuberkulosekontroll beskriver ansvarsfordeling mellom kommune, kommunelege, 
og tuberkulosekoordinator ( § 4-1, 4-2, 4-4). For Bærum kommune er smittevernansvar tillagt 
Smittevernoverlegen, Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder (smittevernlova § 7-2). 

Kommunens oppgaver 
Kommunen har ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av sitt 
tuberkulosekontrollprogram. Kommunen skal sørge for at tuberkuloseprogrammet blir laget, 
satt i verk og at det blir vedlikeholdt som en del av kommunens internkontrollsystem. 

 

Kommuneoverlegen 
Smittevernoverlegen har ansvar for å påse: 

 Utarbeidelse av forslag til tuberkulosekontrollprogrammet 

 Tilgjengelighet av tuberkulosekontrollprogrammet 

 Oversendelse av opplysninger til kommunelegen i ny bostedskommune når dette er 
påkrevet (se pkt 8). 

 At tuberkulosekoordinatoren er oppdatert om forekomsten av tuberkulose i 
kommunen. Det avholdes møte to ganger årlig. 

 Bidra til at kontakten med politiet fungerer, og at meldinger om arbeids- og 
oppholdstillatelse søkere blir tatt imot i rett tid. 

 Tuberkulosekontroll av personer som det er medisinsk mistanke om er smittet av 
tuberkulose. Ved mistanke om aktiv lungetuberkulose skal pasienten snarest 
henvises spesialisthelsetjenesten. 

 Smitteoppsporing når det er oppdaget en nysmittet person eller et tilfelle av 
tuberkuløs sykdom som kan være smittsom. 

 

Helsesøster/sykepleiere 
Kommunelegen kan delegere bestemte oppgaver til annet helsepersonell når det er 
faglig forsvarlig. Oppgaver som er delegert til helsesøstere ved folkehelsekontoret er 
tuberkulintesting, vaksinasjon og oppfølging av innkallelser. Helsesøstere ved 
helsestasjoner har også et delegert ansvar for dette (se vedlegg 10). Observasjon av 
inntak av tuberkulosemedikament er delegert til sykepleiere i hjemmetjenesten. 

 

Tuberkulosekoordinator 
Tuberkulosekoordinatorene skal 

 bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, under dette at meldinger blir 
sendt som pålagt 



 etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, 
pasienten og smittevernoverlegen 

 koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende 
spesialist og kommunehelsetjenesten 

 overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen 

 delta i opplæring av personell 

10. Referanser 
 
Barnehagelova § 23. http://lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html#23  
 
Nasjonalt Folkehelseinstitutts nettsider. www.fhi.no 
 
Tuberkuloseveilederen 07.04.10 
 
Forskrift om tuberkulosekontroll. http://lovdata.no/for/sf/ho/xo-20090213-0205.html  
 
Smittevernlova. http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-
055.html&emne=smittevernlov*&& 

 

 

11. Vedlegg  
 

 1. Egenerklæring for ansatte mht Tuberkulose (s 17-19) 
 2. Skriv som politiet kan utlevere 

 3. Første innkallingsbrev 
 4. Påminnelse om innkalling  

 5. Skjema for henvisning av pasient til spesialisthelsetjenesten 
 6. Lunge Rtg etterlysing/ påminnelse  
 7. Oppfølging av lunge Rtg 
 8. Flytteskjema fra Bærum kommune 
 9. Bekreftelse på BCG vaksine for reisende til USA 
10. Helsekontoret for barn og unge: Prosedyre for BCG vaksinering og Mantoux 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html#23
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=6034:0:15,5092:1:0:0:::0:0
http://lovdata.no/for/sf/ho/xo-20090213-0205.html
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&emne=smittevernlov*&&
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&emne=smittevernlov*&&
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Documents/Kommunehelse/Helsekontoret%20for%20barn%20og%20unge%20-%20felles/2010_10_25%20Revidert%20prosedyre%20BCG.doc
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Documents/Kommunehelse/Helsekontoret%20for%20barn%20og%20unge%20-%20felles/2010_10_25%20Revidert%20prosedyre%20BCG.doc


 BÆRUM KOMMUNE 
 

FOLKEHELSEKONTORET 

  

 

Lung tuberculosis screening/Lovpålagt 

tuberkuloseundersøkelse 

 

Folkehelsekontoret avdeling smittevern og reisevaksinasjon har fått melding om at du 

har flyttet fra utlandet til Bærum kommune. I følge Norsk Lov må du møte til 

obligatorisk tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager. 

 

The Center for Control of Communicable Disease in Bærum has been informed that 

you have moved to Bærum from abroad. According to Norwegian Law, an 

examination for lung tuberculosis is required within 14 days.  You are welcome for 

tuberculosis testing at: 

Folkehelsekontoret 

Budstikkagården  

Rådmann Halmrasts vei 2 

1304 Sandvika 

Tlf 67503200 

 

Our office is open Mondays from 08.30- 13.00 (lunch break 11.30 – 12:00) 

No appointment necessary. Please bring your passport. 

_____________________________________________________________________ 

 

Hvis du i løpet av de siste tre måneder er tuberkuloseundersøkt i Norge, vennligst fyll 

ut rubrikken nedenfor og returner brevet til Folkehelsekontoret. 

If you have already had a lung x-ray or been otherwise examined for tuberculosis 

within the past three months in Norway, please fill in the following form and send it 

to:  

Bærum kommune, Folkehelsekontoret, 1304 Sandvika 
 

Navn/ Name:  

…………………………………………………………………………… 

 

Født/ Date of birth: 

…………………………………..………………………………………... 

 

Previous Tuberculosis examination: 

 

Dato /Date of examination:……………………………………… 

 

Sted/ Name of the public office: 

……………………………………………….………………….. 

 

Result of  Tuberculosis (Mantoux) test: ……………….………..                       

          

Arr etter tidligere BCG vaccine/ Scar from previous BCG shot:  Yes        No_____ 

 

 
          Januar 2010 



  

  

BÆRUM KOMMUNE   

FOLKEHELSEKONTORET   

SMITTEVERN   
  

Besøksadresse: 
  

Budstikkagården 
  

Rådmann Halmrastsvei 2 
  

Sandvika 
  

Postadresse: 
  

1304 Sandvika 
  

www.baerum.kommune.no 
  

Org. nr. 974 553 376 
    

  
Tlf: 67 50 32 0 0 

  
Faks: 67 50 32 01 

  
  

    

    

    

    

    

    

                                   

          

Deres ref.:   Arkivkode:       Dato:    

                                        
  TUBERKULOSEKONTROLL       

  

Folkehelsekontoret avd eling  smittevern og reisevaksinasjon   har fått melding om  at du  

har  flyttet fra utlandet til Bærum kommune. Ifølge  Norsk l ov  må du møte til  

obligatorisk tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager.   Vi holder åpent  for denne  

undersøkelsen kun   mandager mellom 08:30 og 13:00  (lunsj mellom 11:30 og  

12:00).  Det er ikke n ødvendig med timebestilling. Vennligst ta med pass.    
Kontrollen kan bestå av :                 

   H udtest  (Mantoux)   

   Lungerøntgen    

   Blodprøve   

Dersom hudtest  blir satt mandag ,   må denne  avleses   påfølgende torsdag mellom 08:30  

og  13:00  Lungerøntgen o g eventuelt blodprø ve   tas  senere  på  Diagnoses t asjonen,  Ullevål  

s ykehus.   Er du allerede  undersøkt for tuberkulose  etter  ankomst til Norge, ber vi deg  

fylle ut vedlagte skjema og returnere  det  til oss.   

  

  TUBERCULOSIS CONTROL   
The  Public Health Office   in Bærum has been informed  that you have moved to Bærum  

from abroad.  According to Norwegian Law, an examination for lung tuberculosis is  

mandatory.  You are requested to visit us at the address below  within 4 weeks of  

arrival . .   We are  only  open  Mondays between 8:30am and 1 pm  (clos ed for lunch 11:30  

–  12).  No appointment is necessary.  Please bring your passport.    

 Your examination may include:   

   Mantoux skin test   

   Lung X - ray   

   Blood test   

If a skin test is taken, it will h ave to be  evaluated three days later (Thursdays 8:30  –  1  

pm) .  We  will provide information concerning the  lung x - ray ,   and in some cases blood  

test,  to  be  take n   at Ullevål Hospital.   If you have had your lungs examined by x - ray since  

your arrival in Norway or have otherwise been tested for tuberculosis, kindly fill in and  

return to us the information on the following page.   

  

V ennlig hilsen /Best Regards   

  

Helsesøster   

                 

                 



  

  

BÆRUM KOMMUNE   
FOLKEHELSEKONTORET   

SMITTEVERN   
  

Besøksadresse: 
  

Budstikkagården 
  

Rådmann Halmrastsvei 2 
  

Sandvika 
  

Postadresse: 
  

1304 Sandvika 
  

www.baerum.kommune.no 
  

Org. nr. 974 553 376 
    

  
Tlf: 67 50 32 0 0 

  
Faks:  67 50 32 01 

  
  

    

    

    

    

    

    

    

                               
          

Deres ref.:   Arkivkode:       Dato:   

                                         

  

  

Tuberkulose kontroll   -   påminnelse   
  

Du fikk for e n tid tilbake en innkalling  til tuberkulosekontroll ved   Folkehelsekontoret i  

Bærum. V i kan ikke se at du har møtt og tillater oss å minne om at tuberkulosekontroll  

er påbudt ved  Norsk  lov  innen 4 uker etter ankomst til Norge .   Kontrollen kan bestå av  

hudtest (Mantoux), lungerøntgen og eventuelt en blodprøve.   

  

Vi  holder åpent  mandager mellom 08:30 og 13:00  (lunsj mellom 11:30 og  

12:00).  Det er ikke nødvendig med timebestilling.   Vennligst ta med pass.   

 Dersom hudtest er nødvendig, avleses denne påfølgende torsdag mellom 08:30 og  

13:00. Hvis prøven ikke blir avlest  sa m me uke, må prøven   gjen t as etter to måneder.   

Lungerøntgen og eventuelt blodprøve tas senere på Diagnosestasjonen, Ullevål Sykehus.   

  

Tuberculosis control  –  reminder   
  
Some time ago ,  you received a  letter  of  notification  concerning  tuberculosis control at  

F olkehelsekontoret (Public Health Office), Bærum.  As it seems you may have forgotten  

to  meet, we wish to remind you that tuberculosis control is required by law in Norway.   

The control may include a skintest(Mantoux), Lung X - ray and for some, a blood test.   

Our opening hours are:  Mondays 8:30  –  13:00  (lunch break 11:30  –  12:00).   No  

appointment  is  necessary.  Please bring your passport.   

If a skintest is done on Monday,  the result will need to be assessed  t he following  

Thursday . If you fail to return on the Thu rsday, you will need a new test  two months  

later .   Lung x - rays and blood tests are taken later at  Diagnosestasjonen, Ullevål Sykehus .   

.   

  

Vennlig hilsen   

                 

                 

helsesøster                  



 BÆRUM KOMMUNE 

 
FOLKEHELSEKONTORET 

  

Referral to specialist / Henvisning til 
spesialisthelsetjeneste (Tuberkulosekontrollforskriften § 3-1 nr.1) 

 
Date of birth: Day………..Month………..Year………… 
 
Family name:…………………………………………………………………………. 
 
First name:…………………………… Middle name(s)……………………………. 
 
Street address in Norway:…………………………………………………………… 
Postal code and place…………………………………………………………….…..  
 
Sex: (Male  / Female)………….  Nationality………………………………………… 
 
Telephone:……………………...…      Arrival Norway (month/year)…… /…......... 
 
Employer:………………………………………Telephone employer:……………… 

 
Behov for tolk?   Nei          Ja        Hvilket språk?............................................... 
Årsak til opphold i Norge (asylsøker, flyktning, arbeidsinnvandrer, aupair, osv): 

 

…..……………………………………………..  Planlagt varighet av opphold………………. 

Tuberkulinprøve (Mantoux)  

 
Satt dato:………..                                                Avlest dato:…………… 
                                                                                   
 
Batchnummer…………                                          Resultat………….mm                   
             Signatur avleser…………………………… 

Kommentarer:  

Arr etter BCG? 
Tidligere Røntgen Thorax i Norge: 
Symptomer: 
 
Nærkontakt med smitte siste 2år: 
 
Andre sykdommer eller risiko: 
 
 
Evt: 

Henvisende instans:    Bærum kommune                Dato:                                      
                                    Folkehelsekontoret 
                                    1304 Sandvika 
      Tlf: 67503200                                    Faks: 67503201 



  

  

BÆRUM KOMMUNE   

FOLKEHELSEKONTORET 
  

SMITTEVERN 
  

  

Besøksadresse: 
  

Budstikka gården 
  

Rådmann Halmrastsvei 2 
  

Sandvika 
  

Postadresse: 
  

1304 Sandvika 
  

  
www.baerum.kommune.no 

  

Org. nr. 974 553 376 
    

  
Tlf: 67 50 32 0 0 

  
Faks: 67 50 32 01 

  
  

    

    

    

    

    

    

    

                               
          

Deres ref.:   Arkivkode:       Dato:   

                                           

  

  

TBC  -  Screening av personer med opphold i Norge utover 3mndr   
  

Etter norsk lov er tuberkulosescreening  påbudt.  Denne  kan bestå  av en hudtest  

(Mantoux) ,   et røntgenbilde av lungene  og eventuelt en blodprøve .     

  

Da du  fikk gjort en  Mantoux test, ble det gitt informasjon om  at  lungeundersøkelse n   må  

foretas på Ullevål Sykehus.  Vi mangler dokumentasjon på at  det te er gjo rt .  Vi  

anmoder om at det snarlig bestilles time på Diagnosestasjonen, Ullevål sykehus på tlf  22  

11 99 30.  Dersom dette  ikke  imøtekommes ,  må vi dessverre overføre saken til politiet.   

Eventuelle spørsmål angående dette brevet kan rettes til oss på  tlf 67 50 32 00.     

  
TBC - Screening of individuals with more than a 3 month stay in Norway .   

  

Screening for tuberculosis is m andatory by Norwegian law.  This may entail a skintest  

(Mantoux),  a Lung X - ray  and for some, a blood test .   

  

You have to take  to take a  lung x - ray at Ullevål hospital.  We have not received  

documentation that this has been done.  Please contact Diagnosestasjonen at Ullevål  

hospital for an appointment (telephone number 22 11 99 30) without further delay.   

Should you fail to do so, we will  be required by law to forward the matter to the police.     

Questions pertaining to this letter can be addressed t o us by telephone; 67 50 32 00. 

  

  
Vennlig hilsen   

  

  

helsesøster            



 

  

  

BÆRUM KOMMUNE   

FOLKEHELSEKONTORET   
SMITTEVERN   
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Org. nr. 974 553 376 
    

  
Tlf:  67 50 32 0 0 

  
Faks: 67 50 32 01 

  
  

    

    

    

    

    

    

    

                               
          

Deres ref.:   Arkivkode:    Dato:        

                                          

  

  

Tuberkulosescreening ;  Oppfølging av lungerøntgen   
  

Lungerøntgen som ble tatt ved Diagnosestasjonen, Ullevå l sykehus , må gjentas.  

Vennligst kontakt Diagnosestasjonen, Ullevål sykehus snarest for timebestilling;     

 tlf 22 11 99 30.   

  

Har du spørsmål i forbindelse med dette brevet, kan vi kontaktes på tlf 67 50 32 00.   

  

  

Tuberculosis  screening; Follow - up after Lung  X - ray   
  

The lung x - ray you took at Diagnosestasjonen, Ullevål Hospital, needs to be repeated.   

Please contact Diagnosestasjonen  by telephone (22 11 99 30) as soon as possible for an  

appointment.   

  

If you have any questions pertaining to this letter please co ntact us; 67 50 32 00.   

  
  

  

Vennlig hilsen   

  
  

                 
helsesøster   



 BÆRUM KOMMUNE 

 
FOLKEHELSEKONTORET 

  

 

 

 

 

 

 

I følge Folkeregistret er : 

 
                                                                              Født :  

 

Telefon: 
 

flyttet fra Bærum kommune. 

   
Ny adresse er : 

 

 
Klienten var til Mantoux hos oss :                          PPD2TU:  

                                                                                Batchnr.  : 

 
 

    Arr  

 
    Vedkommende har ikke møtt til Mantoux - test. 

 

 Vedkommende er henvist, men har ikke møtt til første gangs 
røntgen thorax.  

 

 Vedkommende skal innkalles til               måneders kontroll,  
         dato : 
          
 

 

Vennlig hilsen  
 

 

 



 

 
 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 – 13:00 med avlesning 
påfølgende torsdag 8:30 -13:00. Timebestilling er ikke nødvendig. Det er ingen 
kostnad. 
 

  



 
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. 

 

Land med høy forekomst av tuberkulose (2010): 
 

WHOs Europaregion (inkludert Sentral-Asia og Israel)  
Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, 
Hviterussland, Kasakstan, Kirgisistan, Kosovo, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, 
Moldova, Montenegro, Romania, Russland, Serbia, Tadsjikistan, Turkmenistan, 
Tyrkia, Ukraina og Usbekistan. 
Andre verdensdeler  
Alle land utenom USA, Canada, Australia, Japan og Ny-Zealand.   
Personer fra EU-medlemsland som omfattes av plikt til tuberkuloseundersøkelse 
(Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen og Romania) er ikke er fritatt for plikt til 
tuberkuloseundersøkelse, men plikten inntrer først når de søker oppholds- eller 
arbeidstillatelse eller etter seks måneder. 
 



Tuberkuloseforskriften: 

§ 3-1. Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse  

Følgende personer har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:  

1. Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre 
måneder i riket og som ikke er unntatt fra krav om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, 
samt flyktninger og asylsøkere. Tuberkuloseundersøkelsen omfatter ofte tuberkulintesting av 
denne gruppen og røntgenundersøkelse av personer som har fylt 15 år. 

2. 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 andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer 
under opplæring eller hospitering. 

3. Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet 
med tuberkulose 

En person med tuberkuløs sykdom plikter å ta imot den personlige smittevernveiledning som legen gir, 
for å motvirke at sykdommen blir overført til andre og plikt til om nødvendig å la seg isolere. 
Tuberkuloseundersøkelser etter denne forskriften skal være uten utgifter for den som har plikt til å 
gjennomgå slik undersøkelse. Vaksinasjon av tuberkulinnegative personer mot tuberkulose skal være 
gratis for den enkelte. Reiseutgifter i forbindelse med fremmøte til tuberkuloseundersøkelse og/eller 
vaksinasjon skal være gratis for den enkelte.  

§ 3-2. Gjennomføring  

Undersøkelse av personer som nevnt i § 3-1 skal gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og 
asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som nevnt i § 3-1 nr. 2 skal 
undersøkes før tiltredelse. Arbeidsgiver har plikt til å påse at tuberkuloseundersøkelser er gjennomført 
før tiltredelse.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CERTIFICATE OF BCG VACCINATION 

 

name of applicant:  

  
date of birth:  

Information on BCG vaccination strategy in Norway 

From 1947 to 2009 has BCG vaccination been included in the national vaccination 
program in Norway. More than 97 % of adolescents have received BCG vaccination 
at age 14 years until 2009.  

BCG vaccination may cause positive reaction in the intradermal Mantoux tuberculin 
test and other tuberculin tests. According to the Norwegian experience the reactivity 
may be long lasting, and many healthy adolescents and adults may have moderate 
or strong reaction in the tuberculin test. 

Information on the applicant 

BCG vaccination date:  

BCG scar at the       (location) 

Mantoux test date: 

Result: ............. mm induration in the Mantoux tuberculin test (PPD )  

Supplementary IGRA test:  date   Result: 

 

 

Date of issue: 

 

Sign      Stamp 

 

  


