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Medisinsk testing og vaksinering - rutinebeskrivelse  
 
Fastsatt av rektor 01.02.2019 

 

 

A. Medisinsk testing 

 

1. Forskrifter og veiledninger 

Studenter som skal gjennomføre praksisstudier eller delta i klinisk undervisning ved sykehus, 

sykehjem eller andre boformer for heldøgns pleie, eller arbeide med barn, og som har vært i 

en situasjon hvor de kan ha blitt utsatt for smitte av antibiotikaresistente gule stafylokokker 

(MRSA) eller tuberkulose, har en lovpålagt plikt til å la seg teste:  

 Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-05-700 

 Forskrift om tuberkulosekontroll: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-

13-205/ 

 

 

Folkehelseinstituttet vil til enhver tid ha oppdaterte veiledninger om i hvilke tilfeller en er 

forpliktet til å la seg teste: 

 Tuberkuloseveilederen, kapittel 4: Grupper med plikt til tuberkuloseundersøkelse 

https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/forekomst-og-kontroll/4.-

grupper-med-plikt-til-tuberkulos/#eHandbook835042 

 MRSA-veilederen, kapittel 4.1: Undersøkelse ved innleggelse og før arbeid 

https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/ 

 

 

2. Ansvarsforhold 

Arbeidsgiver/praksissted har plikt til å påse at undersøkelser er utført før arbeidstakeres 

tiltredelse eller før studenters praksisstudier/hospitering.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-05-700
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205/
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/forekomst-og-kontroll/4.-grupper-med-plikt-til-tuberkulos/#eHandbook835042
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/forekomst-og-kontroll/4.-grupper-med-plikt-til-tuberkulos/#eHandbook835042
https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/
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VID har ansvar for å videreformidle all informasjon vedrørende krav om medisinsk testing fra 

praksissted til studenter (mer om samarbeid med praksissted i punkt 4).     

 

Studenten har selv ansvar for å teste seg for MRSA og tuberkulose i henhold til forskrifter og 

Folkehelseinstituttets veiledninger (se punkt 1). Studenten må kunne dokumentere resultat 

av testingen, og fremvise denne for praksissted, hvis dette etterspørres. Kostnader i 

forbindelse med medisinsk testing dekkes av studenten. 

 

VID har ansvar for å informere studentene om gjeldende krav til medisinsk testing (se mer i 

punkt 3). 

 

 

3. VIDs informasjonsansvar   

Undervisning: Praksiskoordinator ved utdanninger som har praksisstudier hvor kravet om 

medisinsk testing er gjeldende, skal informere studentene om dette i rimelig tid før 

praksisperioden starter. Studieleder har det overordnede ansvaret for at dette er 

gjennomført. Dette gjelder bachelorutdanningene i ergoterapi, sosialt arbeid, sykepleie og 

vernepleie, samt videre- og masterutdanninger med praksisstudier ved sykehus, sykehjem 

eller andre boformer for heldøgns pleie.    

 

Informasjon på web: Praksiskoordinatorer ved Fakultet for helsefag (FH) og Fakultet for 

sosialfag (FS) samarbeider om oppdatert informasjon på web. Informasjonen skal foreligge 

på norsk og engelsk.  

 

Informasjon til studenter og krav om gjennomlesning ved semesterregistrering i 

Studentweb: Praksiskoordinator ved FH og FS samarbeider med FS-koordinator i 

Studieseksjonen om oppdatert informasjon i Studentweb ved semesterregistrering. 

Studenten må krysse av for at VID sin informasjon på web er lest, og at innholdet i aktuelle 

forskrifter og veiledninger er kjent. Informasjonen skal foreligge på norsk og engelsk.  

 

Informasjon til innreisende og utreisende studenter:  

Internasjonal koordinator ved FH og FS samarbeider med Internasjonalt kontor om 

oppdatert informasjon på web om utveksling. Informasjonen skal foreligge på norsk og 

engelsk.  

 

Både utreisende og innreisende studenter må krysse av i Mobility Online for at VID sin 

informasjon på web om krav til medisinsk testing er lest, og at innholdet i aktuelle forskrifter 

og veiledninger er lest.  

 

Utreisende studenter som etter utenlandsopphold skal ha praksisstudier ved sykehus, 

sykehjem eller andre boformer for heldøgns pleie, eller skal ha praksisstudier hvor de 
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arbeider med barn, og som er forpliktet til å la seg teste, skal før utreise bekrefte reservert 

time for medisinsk testing etter hjemkomst. Bekreftelsen innhentes av internasjonal 

koordinator ved det aktuelle fakultet. 

 

Innreisende studenter som skal ha praksisstudier ved sykehus, sykehjem eller andre 

boformer for heldøgns pleie, eller skal ha praksisstudier hvor de arbeider med barn, og som 

er forpliktet til å la seg teste, skal før innreise bekrefte reservert time for medisinsk testing. 

Bekreftelsen innhentes av Internasjonalt kontor.  

 

 

4. Samarbeid med praksisfeltet  
Henvendelser fra praksissted vedrørende medisinsk testing skal videreformidles direkte til 
studenten som skal til det aktuelle praksisstedet. Det forventes at videre kommunikasjon 
skjer mellom praksissted og student.  
 
Ved VIDs henvendelse til praksissted med forespørsel om praksisplass, bes praksisstedet 
opplyse om de ønsker at studenten tar kontakt for aktuell informasjon om krav til medisinsk 
testing.  
 
Høgskolen skal regelmessig informere praksisfeltet om VIDs gjeldende rutiner for medisinsk 
testing.   
 
 

B. Vaksinering 

 

1. Lovverk og veiledninger 

Studenter ved studieprogram hvor praksisstudier inngår, risikerer i løpet av utdanningen å 

bli utsatt for smitte og/eller smitte andre. Dette gjelder fortrinnsvis Hepatitt B og 

tuberkulose. Hvis studenten ikke allerede er vaksinert mot disse sykdommene, tilrådes 

vaksinering. 

 

 Se mer informasjon om vaksinering i Smittevernloven § 6.1: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6 

 

 Se kapittel om yrkesvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI): 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-

helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/ 

 

 Folkehelseinstituttet har registrert alle norske vaksiner som er tatt i 2011 og senere, 

og den enkelte kan her finne informasjon om egne vaksiner: 

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
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Studenter som skal ha utenlandsopphold, tilrådes å vaksinere seg i henhold til 

Folkehelseinstituttets anbefalinger: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-

reisevaksiner/ 

 

2. Ansvarsforhold 

Arbeidsgiver kan stille krav om vaksinering før arbeidstakeres tiltredelse eller før studenters 

praksisstudier/hospitering.  

 

VID har ansvar for å videreformidle all informasjon vedrørende vaksinering fra praksissted til 

studenter (mer om samarbeid med praksissted i punkt 4).     

 

Studenten har selv ansvar for å vaksinere seg i henhold til lovverk og Folkehelseinstituttets 

veiledninger (se punkt 1). Studenten skal kunne dokumentere at vaksinasjon er gjennomført 

og fremvise denne for praksissted hvis dette etterspørres. Kostnader i forbindelse med 

vaksinasjoner dekkes av studenten. 

 

VID har ansvar for å informere studentene om både yrkesvaksinasjon og reisevaksinasjon 

(mer i punkt 3).   

 

 

3. VIDs informasjonsansvar   

3.1 Yrkesvaksinasjon 

Undervisning: Praksiskoordinator ved utdanninger som har praksisstudier hvor det tilrådes at 

studenten er vaksinert før praksisstudiene starter, har ansvar for at det årlig informeres om 

dette. Studieleder har det overordnede ansvaret for at dette blir gjennomført. 

 

Informasjon på web: Praksiskoordinatorer ved Fakultet for helsefag (FH) samarbeider om 

oppdatert informasjon om yrkesvaksiner på web. Informasjonen skal foreligge på norsk og 

engelsk.  

 

Informasjon til studenter og krav om gjennomlesning ved semesterregistrering i 

Studentweb: Praksiskoordinator ved FH og FS samarbeider med FS-koordinator i 

Studieseksjonen om oppdatert informasjon i Studentweb ved semesterregistrering. 

Studenten må krysse av for at informasjonen på web er lest. Informasjonen skal foreligge på 

norsk og engelsk.  

 

Informasjon til innreisende studenter: Internasjonalt kontor har, når dette er aktuelt, ansvar 

for å informere innreisende studenter om tilrådinger hva gjelder yrkesvaksinasjon.  

 

3.2 Reisevaksinasjon 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/
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Informasjon på web: Internasjonalt kontor har ansvar for oppdatert informasjon om 

reisevaksinasjoner på web. Informasjonen skal foreligge på norsk og engelsk.  

 

 

4. Samarbeid med praksisfeltet  
Henvendelser fra et praksissted vedrørende vaksinering skal videreformidles direkte til de 
studentene som skal til praksisstedet. Det forventes at videre kommunikasjon skjer mellom 
praksissted og student.  
 
Ved VIDs henvendelse til praksissted med forespørsel om praksisplass, bes praksisstedet 
opplyse om de ønsker at studenten tar kontakt for aktuell informasjon om krav til 
vaksinering.   
 
Høgskolen skal regelmessig informere praksisfeltet om VIDs gjeldende rutiner for 
vaksinering.    
 

 

 

 

 

 

 

 


