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Innledning

Cytokinet tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa) har en 
viktig patogenetisk rolle i den inflammatoriske respons 
ved en rekke ikke-infeksiøse sykdommer. TNF-alfa-
blokkere benyttes for å dempe den inflammatoriske 
respons hos pasienter med revmatiske sykdommer 
(rheumatoid artritt, ankyloserende spondylitt, psoriasis 
artritt, polyartikulær juvenil kronisk artritt), plaque-
psoriasis, Crohns sykdom og ulcerøs colitt. Per 8.januar 
2007 var følgende preparater registrert i Norge:

infliximab (Remicade®)
etanercept (Enbrel®) 
adalimumab (Humira®). 

Infliximab og adalimumab er monoklonale antistoffer 
som nøytraliserer TNF-alfas virkning, mens etanercept 
er et humant TNF-fusjonsprotein som virker ved kom-
petetiv hemming av TNF-alfa. Det vises til Felleskatalo-
gen for supplerende informasjon.

TNF-alfa spiller en sentral rolle i cellemediert im-
munitet. Blokkering av TNF-alfa fører til økt risiko for 
en rekke infeksjoner (1), og risikoen for tuberkulose er 

•
•
•

særlig høy (2,3). Et program for forebyggende behand-
ling til pasienter med latent tuberkulose kan redusere 
risikoen for aktiv sykdom (4). 
Målet for disse retningslinjene er å 

redusere forekomsten av aktiv tuberkulose hos pasi-
enter som behandles med TNF-alfa-blokker, ved å gi 
forebyggende behandling 
redusere konsekvensene av tuberkulose som opp-
står under behandlingen, ved større årvåkenhet, 
bedret diagnostikk og raskere behandling.

Retningslinjene tar utgangspunkt i retningslinjer 
utarbeidet av British Thoracic Society (5) og er tilpasset 
norske forhold av en arbeidsgruppe nedsatt av Tuber-
kulosekomiteen. Denne  har bestått av:

Arne Broch Brantsæter (Folkehelseinstituttet)

Hans Fredrik Jentoft (Helse Bergen Haukeland 
 Universitetssykehus)

Knut Mikkelsen (Revmatismesykehuset Lillehammer)

Ingvild Nesthus Ly (Ullevål universitetssykehus)

Anne Naalsund (Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF)

•

•

Hovedbudskap

Pasienter som behandles med TNF-alfa-blokker har økt risiko for tuberkulose

Før behandling med TNF-alfa-blokker skal pasienter vurderes for latent og aktiv tuberkulose ved 

målrettet sykehistorie 
fullstendig klinisk undersøkelse 
røntgenbilde av lunger 
tuberkulinundersøkelse 

Det er viktig med gode samarbeidsrutiner mellom spesialister som forskriver TNF-alfa-blokker, og 
 spesialister med spesiell tuberkulosekompetanse*

Før behandling med TNF-alfa-blokker skal pasienter med følgende risikofaktorer henvises spesialist  
med spesiell tuberkulosekompetanse* 

tidligere kjent eksponering for tuberkulose i familien eller omgangskretsen
tidligere eller aktuell positiv tuberkulinreaksjon (kfr tabell 3)
tidligere behandling for tuberkulose 
unormale funn på lungerøntgenbilde 

Forebyggende behandling av latent tuberkulose bør vanligvis være avsluttet før behandling med TNF-
alfa-blokker starter

Forebyggende behandling av latent tuberkulose er ingen garanti mot senere tuberkulose

Ved behandling med TNF-alfa-blokker må både helsepersonell og pasienter være årvåkne for  
symptomer og tegn som kan være forenlig med tuberkulose 

* spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller pediater som har erfaring med behandling av tuberkulose hos barn

•
•
–
–
–
–

•

•

–
–
–
–

•

•
•

 

Supplement Smittevern 7 TNF-alfa-blokker og risiko for tuberkulose



Supplement Smittevern 7 TNF-alfa-blokker og risiko for tuberkulose                       5

Generelt om tuberkulose og TNF-alfa

Tuberkulose skyldes tuberkelbakterien Mycobacterium 
tuberculosis, i sjeldne tilfeller andre mykobakterier 
som tilhører Mycobacterium tuberculosis-komplekset. 
Pasienter med store mengder bakterier i ekspektorat 
kan smitte andre og regnes som smitteførende. Smitte 
foregår ved at pasienten danner små partikler (dråpe-
kjerner) med tuberkelbakterier som slynges ut i luften, 
gjerne i forbindelse med hosting. Dråpekjerner kan 
sveve lenge i luften, og andre kan bli smittet når disse 
inhaleres ned i lungene. 

Om inhalerte mykobakterier fører til infeksjon eller 
ikke, avhenger bl.a. av bakteriemengden, den bakteri-
elle virulens og vertens immunforsvar. Fagocyterende 
makrofager er viktig for kroppens evne til å bekjempe 
mykobakterieinfeksjon. Dersom makrofagene ikke 
eliminerer tuberkelbakteriene, vil makrofager med 
fagocyterte tuberkelbasiller transporteres via lymfekar 
til regionale lymfekjertler, og videre med blod og lymfe 
til andre organer og lymfeknuter. Her vil bakteriene 
som oftest kapsles inn i granulomer (som ”dormante” 
bakterier) og gi latent infeksjon. 

Generelt regner man at ca. 90 % av smittede 
utvikler latent infeksjon uten noen gang å bli syk av 
tuberkulose. Latent infeksjon kan påvises ved tuber-
kulinprøve, og pasienter med positiv tuberkulinprøve 
uten forutgående BCG-vaksinering kalles ”omslagere”. 
Pasienter med tidligere positiv tuberkulinprøve som 
øker signifikant i styrke, kalles ”superinfiserte”. Det 
finnes også tester som påviser latent infeksjon ved må-
ling av interferon-gamma i blod. Ca. 10 % av pasienter 
med latent tuberkulose utvikler (aktiv) tuberkulose 
etter smitte. Av disse blir anslagsvis halvparten syke 
første året etter smitte (primær tuberkulose), mens 
de resterende blir syke fra ett år til mange tiår senere 
(postprimær tuberkulose). 

Det kliniske sykdomsbildene ved tuberkulose 
inndeles grovt i lungetuberkulose og ekstra-pulmonal 
tuberkulose. Vanligste form for ekstra-pulmonal tuber-
kulose er lymfeknutetuberkulose, men tuberkulose kan 
oppstå i alle kroppens organer. I tillegg benyttes beteg-
nelsen miliær tuberkulose ved alvorlige sykdomsbilder 
som følge av hematogen spredning av mykobakterier. 
Alle disse manifestasjonene kan oppstå som komplika-
sjon til behandling med TNF-alfa-blokkere.

Tuberkulose er i dag en sjelden sykdom i Norge 
med ca. 300 årlige tilfeller meldt til Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (MSIS). Innvandrere står 
for ca. tre firedeler av tilfellene, og de fleste av disse er 
unge voksne. Forekomsten blant personer med føde-
sted utenfor Norge varierer mye og gjenspeiler den 
epidemiologiske situasjon i disse landene 

Risikoen er høyest for personer fra visse afrikan-
ske land (tabell 1), og er særlig høy de første årene 

etter innvandring. Blant personer av norsk opprinnelse 
er sykdommen vanligst i de eldre aldersgrupper, og 
skyldes oftest reaktivering av tuberkulose etter smitte 
mange år tidligere, den gang sykdommen var vanlig i 
Norge. 

Tabell 1. Insidensrate for tuberkulose etter 
 opprinnelseskontinent.

Opprinnelseskontinent
Insidensrate 1999-2005  

(per 100 000 leveår)

Afrika 298-486

Asia 65-114

Europa utenfor Norge 14-24

Amerika 3-9

Norge 1-2

Høy alder og andre tilstander og medikamenter som 
svekker immunforsvaret, øker risikoen for reaktivering 
av latent tuberkulose. 

TNF-alfa er viktig for makrofagenes evne til å elimi-
nere tuberkelbakterier ved fagocytose og intracellulært 
drap. TNF-alfa er også sentral for kroppens evne til å 
danne granlulomer, som bidrar til å kontrollere infeksjon 
med mykobakterier. Blokkering av TNF-alfa fører derfor 
til økt risiko for utvikling av tuberkulose. Risikoen er 
størst for infliximab, og lavere ved etanercept og adali-
mumab. Det presiseres imidlertid at disse retningslinjer 
gjelder all behandling med TNF-alfa-blokker, uavhengig 
av indikasjon. Ved behandling med TNF-alfa-blokker, 
har pasienter med revmatisk sykdom større risiko for 
tuberkulose enn pasienter med Crohns sykdom. 

Britiske retningslinjer tar utgangspunkt i at risiko-
en for reaktivering av latent tuberkulose gjennomsnitt-
lig øker ca. 5 ganger ved bruk av TNF-alfa-blokker (6).  
Pasienter med ikke adekvat behandlet destruktiv lun-
getuberkulose (ikke pleuritt) har særlig stor mengde 
dormante bakterier, og dermed stor risiko for reakti-
vering av tuberkulose. Ekstra-pulmonal tuberkulose 
rapporteres generelt hyppigere enn lungetuberkulose 
som komplikasjon av behandling med TNF-alfa-blok-
kere (7,8), men i Sverige fant man lungetuberkulose 
hos majoriteten (2). 

De fleste pasienter som utvikler tuberkulose under 
behandling med infliximab, blir syke relativt tidlig etter 
behandlingsstart, median ca. 12 uker (3). Tuberkulose 
under behandling med etanercept og adalimumab 
kommer generelt noe senere. Pasienter har økt risiko 
for tuberkulose også flere måneder etter avsluttet 
behandling. 

Legemiddelverket fikk i årene 1999-2006 rap-
portert totalt 6 tilfeller av tuberkulose med sannsynlig 
årsakssammenheng med TNF-alfa-blokkere. Dette er 
å anse som et minimumstall, da underrapportering er 
sannsynlig.
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Tuberkulose og forebyggende 
 behandling  – risikovurdering

Ved enhver medikamentell behandling må det foretas 
en avveining av et legemiddels potensielle nytte og 
dets bivirkninger. TNF-alfa-blokkere har en rekke 
potensielle bivirkninger, og gir generelt økt risiko for 
alvorlige infeksjoner. Disse retningslinjene gjelder 
imidlertid kun tiltak som kan bidra til å redusere faren 
for aktivering av latent tuberkulose og å redusere kon-
sekvensene, dersom pasienten utvikler tuberkulose 
under og etter behandlingen. 

Før oppstart med TNF-alfa-blokker må det foretas 
en grundig vurdering av risiko for latent tuberkulose 
hos den enkelte pasient. Dersom det finnes hol-
depunkt for latent tuberkulose, skal forebyggende 
behandling av tuberkulose vurderes. Dersom risiko 
for utvikling av tuberkulose anses større enn risiko for 
alvorlige bivirkninger av forebyggende behandling, 
bør slik behandling iversettes.

Vurdering av tuberkuloserisiko
Basert på sykehistorie, klinisk undersøkelse og andre 
diagnostiske prosedyrer er målet først og fremst å 
påvise latent tuberkulose, men også å diagnostisere 
aktiv tuberkulose før behandlingsstart. Et forslag til 
sjekkliste er vedlagt (vedlegg 1).

1. Sykehistorie
Opplysninger om tidligere eksponering, sykdom og 
tuberkuloseundersøkelser er vesentlig i risikovurde-
ringen. Opplysninger om fødeland og tid i Norge etter 
innvandring for personer fra høyendemisk område må 
innhentes. Evt. annen tilknyting til høyendemiske om-
råder er også av interesse. Det er viktig å skaffe greie 
på om personer i nærmeste familie eller omgangskrets 
har hatt tuberkulose, og om pasienten er kjent omsla-
ger eller superinfisert. Opplysninger om tidligere BCG 
vaksinasjon (arr) og resultat av tidligere tuberkulinprø-
ver (Pirquet eller Mantoux) og røntgenbilder/skjerm-
bilder bør også etterspørres og dokumenteres så langt 
som mulig (Helsebok/tuberkulinkort). 

Dersom pasienten tidligere har hatt tuberkulose, 
må om mulig detaljerte opplysninger om selve syk-
dommen og behandlingen fremskaffes (epikriser/jour-
nalnotater). Det er viktig å avgjøre om pasienter som 
har hatt aktiv tuberkulose, har vært adekvat behandlet 
(se mer om dette under ”spesielle situasjoner”). 

Ved opptak av sykehistorie må det også spørres 
spesifikt om symptomer som kan være forenlig med 
aktiv tuberkulose (tabell 2).

Tabell 2. Symptomer og tegn som bør gi mistanke  
om tuberkulose

• nedsatt almentilstand

• vekttap

• feber

• hoste

• hemoptyse

• dyspné

• lymfeknutesvulst

NB! Også andre symptomer og tegn kan forekomme. 

2. Klinisk undersøkelse
Tuberkulose som følge av behandling med TNF-alfa-
blokkere, skyldes i hovedsak reaktivering av latent 
tuberkulose. Personer med latent tuberkulose har ikke 
kliniske symptomer eller tegn på sykdommen. Grundig 
somatisk undersøkelse før oppstart av behandling er al-
likevel viktig som referansegrunnlag dersom pasienten 
senere under behandlingen skulle utvikle symptomer 
eller tegn forenlig med tuberkulose.  Det er også viktig å 
avsløre tegn på aktiv tuberkulose før behandlingsstart.

3. Tuberkulinundersøkelse 
Tuberkulinundersøkelse har i mange år vært viktigste 
metode for påvisning av latent tuberkulose. Tidligere 
ble det i Norge utført Pirquet-prøve, men denne ble 
i 2004 erstattet av Mantoux-prøve. Grunnlidelsen 
og immunsuppressiv behandling kan føre til stor 
forekomst av falskt negative resultater ved tuberkulin-
undersøkelse hos denne pasientgruppen, særlig om 
 pasienten 

i løpet av de siste 4 uker har været behandlet med 
steroider eller
i løpet av de siste 12 uker har fått annen immuno-
suppressiv behandling (6).

Allikevel anbefales tuberkulinundersøkelse av pasienter 
forut for start av behandling med TNF-alfa-blokker, da en 
positiv reaksjon kan gi verdifull informasjon. Tolkningen 
av tuberkulinprøven avhenger av om pasienten er BCG 
vaksinert og om pasienten har fått immunsuppressiv 
behandling nylig. Dette har igjen betydning for hvem 
som bør henvises til spesialist i infeksjonssykdommer, lun-
gesykdommer eller pediater med erfaring med behand-
ling av tuberkulose hos barn (heretter kalt spesialist med 
spesiell tuberkulosekompetanse), se tabell 3 og 4.

4. Røntgenbilde av lunger
Alle pasienter skal undersøkes med røntgenbilde av 
lunger maksimalt tre måneder før behandlingsstart. 
Hensikten er å påvise funn forenlig med tidligere gjen-
nomgått eller aktiv lungetuberkulose.

•

•

•
•	 •	
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5. Andre undersøkelser
Følgende undersøkelser kan være aktuelle ved vurde-
ring hos spesialist med spesiell tuberkulosekompetanse.

Blodprøver for påvisning av latent infeksjon med 
Mycobacterium tuberculosis. 
Det finnes i dag blodprøver som er lovende i diag-
nostikken av latent tuberkulose. Prøvene påviser 
interferon-gamma produsert av T-celler som respons 
på antigener spesifikke for M. tuberculosis.  Sam-
menlignet med tuberkulinprøven er fordelen først 
og fremst bedre spesifisitet (færre falskt positive 
prøver). Sensitiviteten er sannsynligvis på linje med 
tuberkulinprøven hos immunkompetente pasienter. 
I påvente av mer kunnskap og større tilgjengelighet, 
bør de først og fremst benyttes av spesialister med 
spesiell tuberkulosekompetanse

Bakteriologiske prøver (ekspektorat, urin, biopsi) 
dersom undersøkelsene over gir mistanke om aktiv 
tuberkulose.

•

•

Vurdering av risiko for bivirkninger av 
 forebyggende behandling
Hepatitt dominerer blant alvorlige medikamentelle 
bivirkninger som er årsak til at forebyggende behandlin-
gen må stanses. Ved bruk av 6 måneders forebyggende 
behandling med isoniazid, angis det en gjennomsnittlig 
forekomst av hepatitt (symptomatisk eller ALAT stigning  
> 5 ganger normalverdier) på  278/100 000 behandlede 
pasienter (5). Gjennomsnittlig risiko for hepatitt ved tre 
måneders kombinasjonsbehandling med isoniazid og 
rifampicin er høyere, og angis i en studie til 1 766/100 000 
(9). Den individuelle risikoen for hepatitt varierer imidler-
tid mye, og øker blant annet med alder, kvinnelig kjønn, 
hvit rase, annen leverlidelse og samtidig behandling med 
andre potensielt hepatotoksiske medikamenter.

Henvisningsrutiner og samlet 
 risikovurdering

Det er viktig med et godt samarbeid mellom spesia-
list med ansvar for behandling med TNF-alfa-blokker 
(revmatolog, gastroenterolog, hudlege) og spesialist 
med spesiell tuberkulosekompetanse. Vanligvis bør 
legen som vurderer oppstart med TNF-alfa-blokker, 
ta ansvar for forundersøkelsene, men den praktiske 
gjennomføring vil være avhengig av tilgjengelig lokal 
kompetanse. For eksempel kan det være aktuelt å 
gjøre Mantoux-prøve på lungepoliklinikk, infeksjons-
poliklinikk, diagnosestasjon eller lignende. 

Når det ved forundersøkelsen finnes mistanke om 
latent eller aktiv tuberkulose, skal pasienten henvises 
til spesialist med spesiell tuberkulosekompetanse for 
vurdering av indikasjon for forebyggende behandling 
før behandling med TNF-alfa-blokker startes (tabell 4). 

Tabell 4. Kriterier for henvisning* av pasient og indikasjon for forebyggende behandling av tuberkulose.

Indikasjon for 

Risikofaktorer for latent tuberkulose henvisning* forebyggende behandling
• Ingen kjent risiko for tuberkulosesmitte og normalt lungerøntgen og 

negativ tuberkulinprøve (kfr. tab.3) hos ikke immunsupprimert pasient Nei Nei

•

• 

•
•

Fra høyendemisk fødeland

Tidligere kjent nærkontakt med pasient med smitteførende 
lungetuberkulose
Positiv tuberkulinprøve (kfr. tab.3)
Tidligere lungetuberkulose

Ja
Ja

Ja
Ja

Skal vurderes 
Skal vurderes 

Skal vurderes
Nei, om adekvat behandlet (kfr. tab. 5)

•
•
•
•

Kjent omslager/superinfisert 
Tidligere ikke adekvat behandlet tuberkulose 
Lungerøntgen som viser mulig tidligere primærinfeksjon
Positiv interferon-gammaprøve 

Ja
Ja
Ja
Ja

Anbefales
Anbefales (når aktiv tuberkulose utelukket)

Anbefales
Anbefales

Merknad: Anbefales dersom risiko for tuberkulose 
vurderes større enn risiko for bivirkninger

* til spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller pediater som har erfaring med behandling av tuberkulose hos barn

Tabell 3. Grense for infiltratstørrelse ved Mantoux-prøve 
som bør medføre henvisning til spesialist med spesiell 
tuberkulosekompetanse før behandling med TNF-alfa-
blokker uavhengig av andre risikofaktorer (tabell 4).

Tidligere 
BCG

Immunsuppressiv behandling*
Ja Nei

Ja ≥ 6 mm, men høy 
forekomst av falskt 
negativt resultat

≥15 mm eller vesikuløs

(≥ 6 mm hos person fra 
høyendemisk fødeland)

Nei ≥ 6 mm, men høy 
forekomst av falskt 
negativt resultat

≥ 6 mm

* I løpet av de siste 4 uker vært behandlet med steroider eller i løpet av de 
siste 12 uker fått annen immunsuppressiv behandling
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Ved holdepunkt for latent tuberkulose, skal endelig 
avgjørelse om indikasjon for forebyggende behandling 
tas av spesialist med spesiell tuberkulosekompetanse. 
Denne avgjørelsen må bygge på en avveining av risiko 
for aktivering av latent tuberkulose mot risiko for bi-
virkninger av forebyggende behandling, spesielt hepa-
titt (se over). I tillegg til aktuelt resultat av tuberkulin- 
og evt. interferon-gammaprøve, skal det legges vekt 
på resultat av tidligere tuberkulinundersøkelser, kjent 
eller sannsynlig eksponering for smitteførende lunge-
tuberkulose og resultat av lungerøntgenundersøkelse 
når man vurderer sannsynligheten for latent tuberku-
lose og reaktivering. Man bør generelt sett være liberal 
med forebyggende behandling til pasienter som skal 
settes på behandling med TNF-alfa-blokkere.

Dersom risikoen for reaktivering av tuberkulose 
vurderes som større enn risiko for bivirkninger, bør 
forebyggende behandling prinsipielt sett anbefales. 

Medikamentell behandling av latent 
og aktiv tuberkulose

Endelig avgjørelse om indikasjon for behandling av 
latent og aktiv tuberkulose skal tas av spesialist med 
spesiell tuberkulosekompetanse, som imidlertid bør 
samrå seg med spesialisten som har ansvar for TNF-
alfa-blokkerende behandling, før endelig avgjørelse 
fattes. Spesialist med spesiell tuberkulosekompetanse 
har i samarbeid med tuberkulosekoordinator og 
kommunehelsetjenesten ansvar for planlegging og 
gjennomføring av tuberkulosebehandlingen (inkludert 
forebyggende behandling) og kontrollene av denne. 
Ansvar for forebyggende tuberkulosebehandling kan 
delegeres til spesialisten som har ansvar for behand-
lingen med TNF-alfa-blokker. Det vises for øvrig til 
Tuberkuloseveilederen (10). I motsetning til behand-
ling av aktiv tuberkulose, kan det ved behandling av 
latent tuberkulose vurderes i det enkelte tilfelle om det 
er behov for  direkte observert terapi (DOT). 

Latent tuberkulose (forebyggende behandling)
Forebyggende behandling kan gis enten som 6 
måneders behandling med isoniazid alene eller som 3 
måneders kombinasjonsbehandling med isoniazid og 
rifampicin. Fordelen med isoniazid alene er lavere fore-
komst av bivirkninger og lite interaksjonsproblematikk, 
mens fordelen med kombinasjonsregimet er kortere 
behandlingstid. 

Den forebyggende behandlingen skal som hoved-
regel være avsluttet før oppstart med TNF-alfa-blokker. 
Ved sterk indikasjon for rask oppstart med TNF-alfa-
blokker, kan pasienter som ikke har hatt kjent tuberku-
lose tidligere og som har normale funn på lungerønt-
genbilde, igangsette behandling med TNF-alfa-blokker 

samtidig med forebyggende tuberkulosebehandling. 
Dersom det benyttes et regime som inneholder rifam-
picin, må man være oppmerksom på evt. interaksjons-
problematikk (både i forhold til prednisolon og andre 
immunsupprimerende legemidler).  

Forebyggende tuberkulosebehandling har i studier 
vist 50-60 % beskyttelse mot utvikling av tuberkulose 
(9,11), men denne kan muligens være høyere dersom 
man sikrer svært god etterlevelse av behandlingen. Det 
er imidlertid viktig at både kliniker og pasient er klar 
over at tuberkulose kan forekomme tross forebyggende 
behandling. Pasienter som må avbryte forebyggende 
tuberkulosebehandling grunnet bivirkninger, kan få be-
handling med TNF-alfa-blokker, men må følges spesielt 
nøye med tanke på utvikling av tuberkulose.

Aktiv tuberkulose 
Dersom det påvises aktiv tuberkulose før start av 
behandling med TNF-alfa-blokker, skal tuberkulo-
sebehandling iverksettes. Denne består vanligvis av 
en kombinasjon av fire  medikamenter (isoniazid, 
rifampicin, pyrazinamid og etambutol) de første to 
månedene (intensivfasen). Etter to måneder består 
behandlingen som oftest av en kombinasjon av to 
aktive medikamenter (isoniazid og rifampicin) i 4 
måneder (vedlikeholdsfasen). For detaljer, se Tuberku-
loseveilederen (10). Generelt anbefales det at tuber-
kulosebehandlingen er avsluttet før det startes med 
TNF-alfa-blokker. Ikke under noen forutsetning bør 
behandling med TNF-alfa-blokker startes før pasien-
ten har avsluttet intensivfasen.

Spesielle situasjoner

Tidligere tuberkulose
Spesialist med spesiell tuberkulosekompetanse skal ta 
stilling til om den tidligere behandling er å regne som 
adekvat (tabell 5). Pasienter som har fått adekvat be-
handling for tuberkulose tidligere, kan starte behand-
ling med TNF-alfa-blokker, men skal følges med klinisk 
undersøkelse minst hver 3. måned under behandlin-
gen. Se også avsnitt om årvåkenhet under. 

Pasienter som har hatt tidligere aktiv tuberkulose 
som ikke er sikkert adekvat behandlet, skal utredes for 
aktiv tuberkulose og som hovedregel tilbys forebyg-
gende behandling etter at aktiv tuberkulose er uteluk-
ket. Det samme gjelder pasienter som har lungerønt-
genbilde som gir mistanke om tidligere tuberkulose og 
som ikke har fått adekvat behandling. Slike pasienter 
har spesielt høy risiko for utvikling av tuberkulose, og 
forebyggende tuberkulosebehandling bør alltid være 
avsluttet får behandling med TNF-alfa-blokker. 
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Normalt lungerøntgenbilde og positiv 
 tuberkulinprøve

En pasient som ikke har hatt kjent tuberkulose tidli-
gere, som har normale funn på lungerøntgenbilde og 
som har positiv tuberkulinprøve kan være omslager. 
Tabell 3 angir kriterier for henvisning til spesialist med 
tanke på forebyggende behandling. I denne vurde-
ringen vil vesentlig faktorer være opplysninger om 
tidligere eksponering for tuberkulose, alder, opprinnel-
sesland og varighet av opphold i Norge for innvandre-
re fra høyendemisk land. Generelt sett bør man ha lav 
terskel for å gi forebyggende behandling til personer 
fra høyendemisk fødeland.

Normalt lungerøntgenbilde og negativ 
 tuberkulinprøve hos immunsupprimert 
pasient
Tuberkulinprøven vil ofte være falskt negativ hos pasi-
enter på immunsupprimerende behandling (se over). 
Ved vurdering av indikasjon for forebyggende behand-
ling, må det legges vekt på alder, opplysninger om 

tidligere eksponering, opprinnelsesland og tid i Norge 
for innvandrere, og resultat av tidligere tuberkulinun-
dersøkelser (før immunsupprimerende legemidler ble 
gitt). Dersom det finnes opplysninger som tyder på tid-
ligere eksponering for tuberkulose, skal slike pasienter 
henvises til spesialist med spesiell tuberkulosekompe-
tanse, uavhengig av funn ved tuberkulinundersøkelse.   

Normalt lungerøntgenbilde og negativ 
 tuberkulinprøve hos immunkompetent person
Normalt lungerøntgenbilde og negativ tuberkulinprøve 
hos immunkompetente pasienter tyder på lav risiko 
for latent tuberkulose. Dersom det foreligger én eller 
flere risikofaktorer for tuberkulose, bør slike pasienter 
allikevel henvises til spesialist med spesiell tuberkulose-
kompetanse. Det kan f.eks dreie seg om innvandrere fra 
høyendemisk område, person med kjent eksponering 
for smitteførende lungetuberkulose eller en person som 
er tidligere kjent omslager eller superinfisert.

Årvåkenhet for tuberkulose under  
og etter behandling med TNF-alfa-
blokker

Pasienter har økt risiko for å utvikle tuberkulose under 
hele behandlingen og opp til 6 måneder etter at 
denne er avsluttet. Det er av stor betydning at både 
pasienter og leger er oppmerksomme på dette og at 
terskelen er lav for henvisning til spesialist med spesiell 
tuberkulosekompetanse. Symptomer og tegn er ofte 
uspesifikke og kan forveksles med andre tilstander og 
forverring av grunntilstanden (tabell 2). Ekstra-pulmo-
nal tuberkulose er vanlig. Pasienter skal gis informa-
sjon om symptomer og tegn på tuberkulose og at de 
skal ha lav terskel for å søke lege ved infeksjonssykdom 
under behandlingen.

Tabell 5. Tidligere behandling som regnes som adekvat

• Kombinasjonsbehandling med isoniazid og para-aminosalicyl-
syre (PAS) i minimum 18 måneder og tillegg av streptomycin de 
første to måneder. 

• Kombinasjonsbehandling med rifampicin og isoniazid i 9 
måneder. 

• Kombinasjonsbehandling med isoniazid og rifampicin i seks 
måneder, og i tillegg pyrazinamid de første to måneder. 

Det forutsettes at det ble påvist følsomhet for de aktuelle midler, at 
pasienten tok  medikamentene og at den kliniske respons var god. 

NB! De to første behandlingsregimene anbefales ikke som 
 behandling i dag, det siste kun ved kjent eller sannsynlig  
følsomhet for alle midler.
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Sjekkliste for vurdering av tuberkuloserisiko før behandling med TNF-alfa-blokker

Personopplysninger

Navn

Født

Dato Ja Nei Ukjent Resultat/Kommentar 

Sykehistorie

Tuberkulose i nær familie/omgangskrets

Omslager/superinfisert

Resultat av tidligere tuberkulinprøve

Resultat av tidligere lungerøntgenbilde

Arr etter BCG 

Høyendemisk fødeland

Feber

Nattesvette

Vekttap

Luftveissymptomer

Andre tuberkulosesuspekte sumptomer

Generell klinisk undersøkelse 

Unormale lungefunn

Lymfeknutesvulst

Andre funn forenlig med tuberkulose

Tuberkulinprøve (se rettledning)

Positiv prøve

Lungerøntgen siste 3 måneder

Unormale funn

Interferon-gammaprøve (se rettledning)

Positiv prøve

Andre undersøkelser

Konklusjon:

Tuberkulosemistanke (latent/aktiv) 

Henvist videre utredning

Supplerende kommentarer 

Dato:      Utfylt av:


