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Først: Hvordan er status i Norge?

Ref: Årsrapport 2019 og 2020. Tuberkulose i Norge 2019 og 2020. FHI



Screening

• En systematisk undersøkelse av en antatt frisk befolkningsgruppe for å 
finne personer med risikofaktorer for sykdom eller tidlige stadier av 
sykdom, før sykdommen gir symptomer

• Screeningtester er normalt ikke diagnostiske

• Med andre ord:
• Formålet med screening er i utgangspunktet å «plukke ut» de personene som bør 

sendes videre til ytterligere undersøkelse
• Kost/nytte jf. hvilke undersøkelser det er rimelig å utsette hver enkelt for samt 

hvilken kostnad testene har



Hvem skal screenes for Tb i Norge?

• Dette er regulert i Forskrift om tuberkulosekontroll
• Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre 

måneder i riket med krav om oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort, samt 
flyktninger og asylsøkere.

• Personer som i løpet av de siste tre årene 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 
omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten 
gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger. Plikten gjelder også 
personer som skal være i Norge som ledd i kulturutveksling, frivillig arbeid eller lignende og 
skal ha nær kontakt med barn.

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

• Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise



Flytskjema fra FHI



Men husk…..

• …..dette gjelder kun personer uten symptomer… (screening)

• Personer som har symptomer som kan være forenlig med 
tuberkulose, skal alltid utredes uavhengig av flytskjema!!



Formål

• Oppdage og stoppe 
smittsom lungetuberkulose

• Finne og behandle personer 
som ev. er syke av 
tuberkulose



Rtg. Thorax



Vanligste funn på rtg. thorax





IGRA

• Interferon Gamma Release Assays
• Blodprøve
• Måler utskillelse av interferon etter stimuliering med antigener fra m. 

tuberculosis

• Hensikten er å påvise om en person har vært smittet
• Sier ikke noe om når personen ev. har vært smittet
• Tar tid før prøven blir positiv (6-8 uker)
• Skiller ikke mellom aktiv eller latent sykdom
• Kan av og til være vanskelig å tolke resultatet



Hvordan jobber vi og tenker rundt screening 
for tuberkulose?
• Sykepleier tar rtg. thorax og snakker med personen
• IGRA test dersom indisert, jf. flytskjema eller annen medisinsk 

indikasjon

• Dersom alt er normalt
• Neg. rtg. Thorax, ev. negativ IGRA, ingen symptomer eller annet i 

sykehistorien som må følges opp…..
• Ingen oppfølging



Screening brukes til å finne de som bør 
undersøkes nærmere…

Screening
Normalt

Funn Videre 
utredning



Videre utredning - prioritering

1. Avdekke om personen har smittsom lungetuberkulose

2. Avdekke om personen er syk av tuberkulose

3. Konkludere om pasienten eventuelt har latent tuberkulose



Utredning

• Grundig sykehistorie
• Fra hvor?
• Hatt Tb tidligere?

• Lungebetennelse tidligere?
• Behandlet med medikamenter i 3-6 mnd.?

• Nærkontakt?
• Andre sykdommmer?
• Osv. osv…

• Symptomer?
• Luftveisprøver på liberal indikasjon
• Supplerende blodprøver
• Ev. anne bildediagnostikk



Latent tuberkulose

• Vanskelig begrep
• Påvist smitte av tuberkulose

• Som oftest med positiv IGRA test
• Rtg. funn, sikker smitte

• Aktiv sykdom må så langt det lar seg gjøre utelukkes
• Hvor mye utredning skal gjøres?

• Normalt rtg. thorax
• Ingen symptomer eller kjent smitte
• Neg. HIV test
• Luftveisprøver?



Forebyggende behandling av latent 
tuberkulose
• Beskytter mot reaktivering av sykdommen
• Enkelte grupper har forhøyet risiko for å utvikle Tb og bør behandles

• Se liste fra FHI (www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/)
• Noen ønsker ikke behandling/har kontraindikasjoner – følges opp en periode med rtg. og samtale

• Vanligste regime i Norge er:
• Daglig Rifampicin og Isoniazid i 3 mnd.
• Ukentlig Rifapentin og Isoniazid i 3 mnd.

• Husk:
• Behandlingen beskytter ikke 100 %

• Ved symptomer på Tb er det viktig at helsevesenet oppsøkes som tidligere
• Beskytter ikke mot å bli smittet igjen

• Beskytte seg på vanlig måte som alle andre «friske»

http://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/
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