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Bakgrunn 
 
Forskrift om tuberkulosekontroll av 21. juni 2002 krever at hvert regionalt helseforetak 
utarbeider sitt tuberkulosekontrollprogram. Helse Vest RHF ba i brev av 8.11.2002 til 
helseforetakene om at det utarbeides et felles tuberkulosekontrollprogram som en delplan 
under Smittevernplanen. Det ble etablert en arbeidsgruppe med representanter fra 
helseforetakene. Gruppen ble ledet av professor/overlege Amund Gulsvik i Helse Bergen HF. 
 
Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest legges med dette frem for styret til orientering. 
 
  
Kommentarer 
 
De siste årene har forekomsten av tuberkulose økt på verdensbasis. I tillegg har 
antibiotikaresistens blitt et alvorlig problem. Registrerte tilfeller av tuberkulose i Helse Vest 
for tidsrommet 1998-2001 er i følge Det sentrale tuberkuloseregisteret 156 pasienter. Antall 
pasienter i 2001 er høyere enn i de foregående år. Det er derfor viktig med en styrking av 
tuberkulosekontrollen.  
 
Tuberkulosekontrollprogrammet skal i følge forskriften sikre ivaretakelse av alle nødvendige 
rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetak er ansvarlig for etter 
Spesialisthelsetjenesteloven og Smittevernloven. Dette innbefatter rutiner for håndtering av 
henvisninger, behandling, rådgivning, opplæring, smittevernsporing, overvåkning og 
oversendelse av meldinger. 
 
Tuberkulosekontrollprogrammet for Helse Vest inneholder rutiner for håndtering av 
henvisninger fra primærhelsetjenesten, for diagnostikk og utredning av mistenkt tuberkulose 
og behandling av tuberkulose etter anerkjente regler for tuberkulosekontroll. Det er utarbeidet 
rutiner for blant annet medikamentell behandling av pasienter, herunder poliklinisk kontroll 
av pasienter, og oppfølging av pasienter som har vært behandlet med 
tuberkulosemedikamenter.  
 
Det er utarbeidet rutiner for direkte observert behandling, rutiner for å påse at behandlingen 
blir riktig utført, isolasjonstiltak ved mistenkt eller påvist smitteførende tuberkulose, 



håndtering av pasienter med multiresistente bakterier og overføring av ansvar for oppfølging 
av behandling fra helseforetaket til primærhelsetjenesten.  
 
Der hvor det er hensiktsmessig er det vist til Veilederen om forebygging av kontroll av 
tuberkulose fra Det Nasjonale Tuberkuloseutvalg og Folkehelseinstituttet. 
 
Planforslaget gir en oversikt over de viktigste bestemmelsene som regulerer 
tuberkulosekontroll. Videre gir den en oversikt over status for organisering av 
tuberkulosearbeidet i foretakene og foreslår nye tiltak for å effektivisere og styrke 
tuberkulosekontrollen. 
 
Planen har følgende hovedelementer: 
 

 Tuberkulosekoordinatorer tilsettes med fordeling mellom helseforetakene på 
grunnlag av befolkningens størrelse, bosetning og antall forventet nye tilfeller av 
tuberkulose. Tuberkulosekoordinatorene må få et driftsbudsjett fra det lokale 
helseforetak som gjør dem i stand til å utføre de oppgavene de er satt til å gjøre.  

 Pasienter med tuberkulose eller mistanke om tuberkulose skal henvises til 
Sentralsjukehuset i Rogaland, Haugesund sjukehus, Haukeland Universitetssykehus 
eller Førde sentralsjukehus. Pasienter med multiresistent eller mistanke om  

    multiresistent tuberkulose skal henvises til Haukeland Universitetssykehus. 
 Luftsmitteisolater med hensiktsmessig lokalisering må straks etableres i Helse 

Stavanger HF og Helse Førde HF. Ytterligere to luftsmitteisolater bør etableres i  
Helse Bergen HF, derav en for pasienter med smitteførende tuberkulose ved 
Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. 

 Årvåkenhet for tuberkulose i Helse Vest må styrkes både i allmennheten, blant 
helsepersonell og hos sykehusadministrasjonen på Vestlandet pga et forventet økt 
antall av tuberkulose blant utenlandsfødte og økt reiseaktivitet til land med høy 
insidens av tuberkulose. Spesiell årvåkenhet må gis til multiresistent tuberkulose. 
Styrkingen etableres ved tilstrekkelig ressurs allokering og systematisk informasjon 
til alt helsepersonell i Helse Vest. 

 Prosedyrene og intern kontroll av prosedyrene ved tuberkulose må følge 
anbefalingene i vedlagte Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (se kapittel 9) 
og de i ” Forebygging og kontroll av tuberkulose - en veileder”, publisert i november 
2002 av nasjonalt Tuberkuloseutvalg og Folkehelseinstituttet. 

 Vedlikehold og etterutdannelse av kompetanse i tuberkulosekontroll må styrkes ved 
at det gis anledning til internasjonale opphold for leger og sykepleiere i Helse Vest 
ved fagmiljøer med høy kompetanse i diagnostikk, behandling og organisasjon av 
tuberkuloseomsorgen. 

 En direkte observert behandling med antituberkuløse legemidler må gjennomføres for 
alle med tuberkulose i Helse Vest med bruk av planleggingsmøte, behandlingsavtale 
og behandlingsrapport om at medikamentene er svelget. Se kapittel 9 med vedlegg. 
Etablering av denne behandlingsrutinen i Helse Vest krever engasjement av mange 
yrkesgrupper innenfor helsevesenet, men tuberkulosekoordinator har en sentral 
koordinerende rolle. 

 De mikrobiologiske avdelingene i Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF bør 
samhandle for å optimalisere den mikrobiologiske diagnostikken av tuberkelbakterier 
i Helse Vest, og de må gis ressurser for å tilby en diagnostikk med høy kvalitet og 
sikkerhet. 



 Sykehusapotekene i Helse Vest må til enhver tid ha de fire standard legemidlene mot 
tuberkulose tilgjengelig og må kunne levere sekundære antituberkuløse legemidler 
innen 14 dager. Apotekene må ha den nødvendige farmasøytiske kompetansen om 
disse legemidlene. 

 Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten/ fastlegen 
av tuberkulosekontrollen bør gjennomføres etter de vedlagte anbefalinger (se kapittel 
9). 

 En tverrfaglig ekspertgruppe for behandling av multiresistent tuberkulose bør 
oppnevnes og etableres ved Haukeland Universitetssykehus. 

 En tverrfaglig rådgivningsgruppe for tuberkulosekontrollarbeid i Helse Vest bør 
oppnevnes og etableres med mandat til å overvåke tuberkulosesituasjonen i Helse 
Vest, kvalitetssikre de anbefalte tiltak i Tuberkulosekontrollplanen og foreslå nye 
tiltak for tuberkulosekontroll. 

 Tuberkulosekontrollprogrammet i Helse Vest bør evalueres etter 2 år, det vil si senest 
i 2005. 

   
Det forutsettes at den utarbeidede plan legges til grunn for arbeidet med tuberkulosekontroll i 
helseforetaksgruppen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    


