
Tuberkulosekontroll i Indre Østfold kommune 

HVEM 

Følgende personer har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse (jmf forskrift 

om tuberkulosekontroll §3-1 ).  

  

• Du som kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i 

Norge i mer enn tre måneder, være seg familiegjenforente, sesongarbeider, 

au pairer. 

• Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy 

forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. 

Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, 

samt au pairer.  

• Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å 

bli smittet. 

  

HVORDAN 

Ring Mysebu Helsekontor på tlf 69 89 38 80 (åpnet mandag og torsdag). Evt ta 

kontakt via e-post: tuberkulosekontroll@io.kommune.no 

Vi avtaler en tid for når du kan komme til oss for samtale. Hos oss vil du så få med 

deg rekvisisjoner til: 

1. rtg.thorax (røntgenbilde av lungene) og  

2. en rekvisisjon til å ta Igra, tuberkuloseblodprøve.  

Den ene rekvisisjonen skal du ta med til Radiologisk avdeling ved Moss Sykehus. Det er 

drop-in (fra kl. 07.00-18.00) ved bildediagnostikk/ radiologisk avdeling, møt ved 

hovedinngangen, inngang A. Adresse: Peer Gynts vei 78, 1535 Moss  

Den andre rekvisisjonen skal du ta med til laboratorietjenesten i Askim, der er det også 

drop-in, åpningstider: Mandag - torsdag 07.30-11.00 og 12.00-14.00. Adresse: 

Stasjonsmester Frosts gate 18, 1830 Askim. 
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• For mer info om Tuberkulose se: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/ 

•        Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-

med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/  

Arbeidsgiver 

Er du bonde, snekker etc. og har hentet inn arbeidskraft fra utlandet, har du som 

arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstaker fremstiller seg for 

tuberkuloseundersøkelse. Det skal påses at det foreligger negativt resultat før 

tiltredelse eller oppstart. Dette gjelder både for sesongarbeidere, au pairer og eller 

andre som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Jmf. 

tuberkuloseforskriften §3-2 Gjennomføring. 

  

Kontaktinfo: 

Besøksadresse: Mysebu Helsekontor, Vandugveien 45, 1850 Mysen 

Postadresse: Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad 

TLF: 69 89 38 80 (åpent mandag og torsdag) 

E-post: tuberkulosekontroll@io.kommune.no  
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