Tuberkulosearbeid / smittevern
Norge har i dag en av verdens laveste forekomster av tuberkulose med 300 400
tilfeller per år, dvs. ca 6 tilfeller per 100 000 innbyggere (folkehelseinstituttet).
I samarbeid med smittevernlegen har helsestasjonen ansvaret for gjennomføringen
av kommunens tuberkuloskontrollprogram.
Plikt til tuberkuloseundersøkelse.
Følgende personer har i dag plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse;






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.
personer som i løpet av de tre siste år 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 omsorgstjeneste, i lærerstillinger eller i andre stillinger
knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller
hospitering i slike stillinger.
andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for
å bli smittet med tuberkulose.

Fritak for tuberkuloseundersøkelse kan bare gjøres ved vedtak som gjøres av
kommuneoverlegen sammen med den sykehuslegen som de regionale helseforetak
har utpekt i henhold til smittevernloven. Undersøkelsene skal gjennomføres så snart
som mulig, men for flyktninger og asylsøkere skal undersøkelsen foretas innen
fjorten dager etter innreise til landet.
Alle som omfattes av plikt til tuberkuloseundersøkelse skal undersøkes for smittsom
tuberkulose. For enkelte grupper omfatter undersøkelsen også utredning av latent
infeksjon for forebyggende behandling. Folkehelseinstituttet angir hva som til enhver
tid er faglige anbefalinger for innholdet i tuberkuloseundersøkelsen for ulike grupper.
Folkehelseinstituttet angir også hvilke land som vurderes å ha en høy forekomst av
tuberkulose.
Pr 2011 vurderes følgende land å ha høy forekomst av tuberkulose:


WHOs Europaregion (denne inkluderer Sentral-Asia og Israel): Albania,
Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia,
Hviterussland, Kasakhstan, 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 NyZealand. Merk at Libanon/ Palestina tilhører WHO Midtøstenregion, og derfor
omfattes av plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Personer fra EU-medlemsland som omfattes av plikt til tuberkuloseundersøkelse (Bulgaria,
Estland, Latvia, Litauen og Romania) er ikke fritatt for plikt til tuberkuloseundersøkelse
dersom oppholdet i Norge varer ut over 3 måneder.

