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Lady Windermeres syndrom?



Tuberkulose - litt historie

• Spor av tuberkulose er funnet i ca. 5000 år 
gamle skjeletter fra Egypt og Nubia (Sørlige 
Egypt og Nordlige Sudan)

• Kom til Skandinavia for ca. 2500 år siden.

• Bakterien ble først påvist i 1882 av Robert 
Koch



Litt historie

• Tuberkulose var en fryktet sykdom, også i 
Norge

• Fra 1900 til 1955 døde ca. ????? nordmenn av 
sykdommen



Litt historie

• Tuberkulose var en fryktet sykdom, også i 
Norge

• Fra 1900 til 1955 døde ca. 250 000 nordmenn 
av sykdommen 

– Befolkning 1900 – ca. 2,2 mill

– Befolkning 1955 – ca. 3,4 mill

• Effektive medisiner ble først utviklet på 1940 
tallet





f. 1921

f. 1931



Pandemi….

….men det finnes flere globale smittsomme sykdommer…



Hva er status for tuberkulose?

• Ca. 10 millioner syke av Tb årlig (2019)

• Ca. 1,4 millioner dør årlig pga. Tb (2019)

– Av disse er ca. 200 000 barn

• Man regner med at ca. 1/4 av verdens 
befolkning har vært smittet med Tb.









Tuberkulosetilfeller meldt MSIS etter 
fødested (FHI)



Meldte tuberkulosetilfeller MSIS 2020, etter 

fødested og 10 års aldersgrupper (FHI)



Screening 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



Screening

• Kommunehelsetjenesten/bydelene ansvarlig

• Arbeidsgivere for ansatte som arbeider med 
pasienter, pleietrengende eller barn, har plikt til å 
påse at undersøkelse for smittsom tuberkulose 
(lungerøntgen) er gjennomført før tiltredelse.

• Flytskjema fra FHI

• Gratis for den undersøkte (allmennfarlig
smittsom sykdom)



Ukraina og Tb

• Millioner nå på flukt fra Ukraina

• Ukraina er et land med høy forekomst av 
tuberkulose

– Land med høy og særlig høy forekomst av 
tuberkulose – FHI

– Høy forekomst: Over 40 pr. 100 000

– Særlig høy forekomst: Over 200 pr. 100 000

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/


Ukraina, Norge og Tb

• Stort antall personer til Norge på kort tid

• Høy forekomst av Tb i befolkningen
– 73 pr. 100 000

– Norge: 3 pr. 100 000

• Høy forekomst av multiresistent tuberkulose (MDR-
Tb) – opptil ca. 1/3

• Relativt høy forekomst av HIV
– Samt hepatitter og meslinger

• Stigma rundt sykdommen – enkelte land tillater ikke 
innreise/opphold dersom man har tuberkulose



Undersøkelse med tanke på 
tuberkulose har to formål:

1. Forhindre smitte i befolkningen

2. Utrede og behandle syke personer

- Oftest prioritert i denne rekkefølgen



Utredning

RTG THORAX





Luftveisprøver

• Ekspektorat
– NB: «Definerer» smittsomhet – direkte mikroskopi

• Kan ta lang tid å dyrke frem bakterien



Anamnese

• Klassiske symptomer:
– Hoste mer enn 3-4 uker
– Nattesvette
– Vekttap
– Feber

• Hvilket land kommer pasienten fra?
– Asylsøker/flyktningleir etc.?

• Har pas. selv hatt Tb?
– Vet de hva Tb er?
– Langvarig tablettbeh. pga. infeksjon.

• Orange urin?

– Innlagt og behandlet for lungebetennelse

• Noen i familien hatt Tb? Andre?
• Andre sykdommer?



IGRA/immunologiske tester

• Tuberculin skin test (TST)
– Pirquet
– Mantoux

• QuantiFERON®TB Gold In-Tube (QFT-GIT; Qiagen, 
Germantown, USA)
– QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus)
– ELISA, måler mengde IFNg

• T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, Abingdon, UK)
– EliSPOT, måler antall IFN produserende celler



Organfordeling av tuberkulosetilfeller 
meldt MSIS 2020 (FHI)

Organ Antall Prosent

Lunge 96 60

Lymfeknuter 34 21

Pleura 6 4

Ben / ledd / columna 3 2

Uro-genital 3 2

CNS 3 2

Buk / tarm 6 4

Annet organ/ukjent 9 5

Miliær Tb 0 0

Totalt 160 100



Hvor smittsom er lungetuberkulose?

• ?
• Avhengig av:

– Antall bakterier
– Hvor aggressive bakteriene er
– Hvor lenge man er utsatt for bakteriene
– Om man selv er nedsatt immunforsvar

• Tuberkulose er ikke veldig smittsomt, 
sammenlignet med f. eks. virussykdom
– MEN: Mange kan gå med sykdommen i lang tid uten å 

vite om at de er syke!



Behandlingsregimer

• NB: MDR Tb skal alltid henvises til spesialiserte sentra

• Standard behandling - 6 mnd.
– Unntak: Tuberkuløs meningitt – 12 mnd.

• Intensivfasen (2 mnd.)
– Isoniazid
– Rifampicin
– Pyrazinamid
– Etambutol

• Fortsettelsesfasen (4 mnd.)
– Isoniazid
– Rifampicin

• Pyridoxin til pas. som er i risikosonen for å utvikle polynevropati
– Dårlig ernæringsstatus, gravide, ammende, økt risiko

• Tas fortrinnsvis 1 gg daglig (1/2 timer før mat eller 2 timer etter)



Kasuistikk

• Au Pair fra Filippinene

• Screening for Tb

• Frisk

• Ingen symptomer







Latent tuberkulose

• Vanskelig å definere helt eksakt i klinisk praksis
– Eksisterer det egentlig?

• Personer som er smittet av tuberkulose men som ikke er klinisk syke
– Hvordan påvise smitte?

• Positive serolgiske tester
– Mantoux
– Igra

• Funn på rtg. thorax
• «Sikker eksponering»

• Man må så langt som mulig utelukke aktiv sykdom
– Anamnese
– Rtg. thorax
– Ev. ekspektoratprøver
– Ev. andre målrettede undersøkelser



Latent tuberkulose

• Livstidsrisikoen for å bli syk er ca. 5-10 prosent
– Størst risiko første årene etter smitte eller ved redusert immunforsvar
– Forebyggende behandling kan redusere risikoen for å bli syk med ca

70% (Noe varierende tall)

• Forebyggende behandling er vanligvis anbefalt hos:
– De under 15 år
– Immunsvekkelse
– Funn på rtg. thorax
– Nysmittet
– Nyankommet fra land med særlig høy forekomst

• Alle anbefalte behandlingsregimer er likestilte
– Vanlig behandling er Rifinah (Isoniazid og Rifampicin) daglig i 3 mnd. 

eller Prifitin (Isoniazid og Rifapentin) ukentlig i 3 mnd. (DOT)

• Finnes ingen metode for å vurdere om behandlingen har virket!



Tuberkuloseveilederen

https://www.fhi.no/nettpub/tuber
kuloseveilederen/

https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/
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Ikke-tuberkuløse mykobakterier (NTM)

Tverrfaglig gruppe på OUS:
Leger fra: 
• Infeksjonsmedisinsk avdeling
• Lungemedisinsk avdeling
• Mikrobiologisk avdeling
• FHI
• Radiologisk avdeling.



NTM

• Ikke-tuberkuløse mycobakterier

• Klassifisert over 190 arter



NTM

• Finnes en rekke steder i omgivelsene, både 
jord og vann

• Ingen sikre bevis for overførsel fra dyr til 
mennesker eller mennesker til mennesker (?)

• Smitte fra omgivelsene

• Kan gi symptomatisk og asymptomatisk
infeksjon



Klinikk og diagnostisering - lunger

• Symptomer:

– Varierende og uspesifikke

– Nesten alle har kronisk hoste

– Mye sputum, fatigue, vekttap, 
dysnoe, feber, hemoptyse, 
brystsmerter, kvalme

• Uspesifikke kliniske funn

• Radiologiske funn:







Klinikk og diagnostisering - lunger

• Klinikk og radiologiske funn!!

• Mikrobiologisk diagnostikk:

– Obs. kontaminering

– En pos. ekspektoratprøve er ikke nok

• Minst to prøver på forskjellige tidspunkt



Behandle?

Eller ikke behandle?

DET er det store spørsmålet……

Resistensproblematikk?



Medikamentell behandling

• Avhengig av flere antibiotika i kombinasjon

• Langvarig – oftest minst 18 mnd.

• Ofte også iv. behandling en periode

– Spesielt hos hurtigvoksende

• Kan være svært krevende og varierende 
responsrate

• Mye bivirkninger



Hva har dette med Lady Windermere å 
gjøre?

• Undertrykt hosterefleks?

– Kvinner skulle ikke hoste eller harke

• Lite trolig årsak…men…

• God slimdrenasje og instruksjon fra 
fysioterapeut er en undervurdert del av 
behandlingen!!



MDT møte

FHI

Lungemedisin

Thorax-
radiolog

Mikrobiolog

Infeksjonsmedisin



https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungei
nfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungeinfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

