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Screening er…

..undersøkelse av en gruppe mennesker ....for å 
påvise en ….ennå ikke oppdaget sykdom, eller 
risikofaktor for sykdom…. 
Store medisinske leksikon



Tuberkuloseforskriften §3.1 fastsetter plikt til 
tuberkuloseundersøkelse for

Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal 
oppholde seg mer enn tre måneder i Norge.
Alle flyktninger og asylsøkere
Personer som skal jobbe med barn, pleie-trengende eller syke og har 

oppholdt seg i høyforekomstland over 3 måneder siste 3 år

Andre som har vært utsatt for tuberkulose-smitte

Folkehelseinstituttet fastsetter hvordan



Fallgruver
Sykeliggjøring av friske folk

intet helsemarked er større enn de friske. 
2 mrd. på forebyggende?

Smittefrykt 
frykt - trumfer alt?
økt risiko = stigmatisering?

07.05.2019



FHI ‘s råd om tuberkulosescreening 
Hva må vi (alltid) spørre oss? 

Gjør noen av rådene mer skade enn gavn? (Primum non nocere)
Eks: Er det helsebringende å få påvist latent tuberkulose? 

Er vårt informasjonsgrunnlag riktig? 
Endret epidemiologi?
Endret forståelse? Ny forskning?
Mangler informasjon om resultater fra screeningen

Hvordan kan vi målrette ressursene best? 
Nødvendig å endre? Erfaring og praksis 



TB in persons of foreign origin, EU/EEA, 2017

6

18 299 TB cases of foreign* origin

33.1% of all TB cases (range 0–92.9%) 

Source: ECDC/WHO (2019). Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2019–2017 data

* Notified in persons originating from other countries than the reporting country

Norge: 86%





Insidenstall per 100 000 (foreløpig) for 2018
I Norge

Totalt: 4,0
Norskfødte, 0,7
Utenlandsfødte: 23,7

Afrikanskfødte: 60,0

Langt mer i undergrupper!
De vi vil screene!
Smitteoppsporinger: ca 1000 
Nyankomne asylsøkere første året



Målretting av screening for latent tuberkulose

Færre skal screenes for latent tuberkulose: 
Cut-off hevet fra  > 20/ 100 000 til  > 200/ 100 000 

Kun screene dersom aktuell for forebyggende 
behandling hvis positiv IGRA

Det å være nyankommet fra et land med særlig høy forekomst anses 
som en risikofaktor i seg selv



Fremover: Økt fokus på RASK forebyggende 
behandling

Tatt bort formulering om minst 
2 års forventet oppholdstid før 
IGRA 

men satt inn at det ikke er nødvendig å ta 
IGRA dersom man vet at forebyggende 
behandling ikke kan gjennomføres. 



Tilsvarende ved screening før arbeid med 
pasienter el. barn 

Før:

Nå: 



Ellers

BCG: Ikke lenger råd om generell BCG-vaksinasjon av helsearbeidere

Sputumundersøkelse: færre prøver, ikke krav om faste

Elektroniske løsninger for mer fleksibel DOT?

Neste? – lydhøre! 
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