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Forord 
 

De siste tiårene har HIV- epidemien gjennomgått en dramatisk spredning. På grunn av sin 

innvirkning på tuberkulose, har dette ført til en firedobling av antall tuberkulosetilfeller. 

WHO estimerer at ca. en tredjedel av verdens 36.1 millioner HIV- positive er koinfisert med 

tuberkulose. 68 % av disse lever i Afrika sør for Sahara.1 

Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer for hvordan en skal kontrollere begge de to 

sykdommene. Retningslinjene for tuberkulose har imidlertid i liten grad integrert 

aktiviteter for å kontrollere HIV/AIDS og vice versa. Som et resultat av det økende antall 

koinfiserte, har WHO derfor tatt initiativ til en mer integrerende strategi, hvor 

tuberkulosekontroll bør inkluderes i HIV- aktiviteter, og HIV- kontroll bør inkluderes i 

tuberkuloseaktiviteter. Dersom den HIV- induserte tuberkuloseepidemien skal kunne 

begrenses og stoppes, er et slikt samarbeid mellom de to miljøene helt nødvendig. 

Vi tar i denne oppgaven utgangspunkt i WHOs retningslinjer for denne 

integreringsprosessen i lavinntektsland. Vi ser på hvordan TB/HIV- miljøene kan utnytte 

hverandre, og hvilke utfordringer en står overfor i lys av dagens situasjon i de fleste u-land. 

I tilknytning til vår oppgave, besøkte vi sommeren- 03, fem helsestasjoner i slummen i 

Nairobi, Kenya.  Vi deler noen av våre erfaringer og opplevelser fra dette oppholdet i 

Appendix 3. 

Vi vil takke vår veileder, professor Gunnar Bjune ved Samfunnsmedisinsk institutt, for 

nyttige innspill og god hjelp. 

 

Oslo, september 2004 

 

Ellen Kristin Krokaas Myklebust                                                        Ellen Veronika Vesterfjell 
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Abstract 
 

The dramatic spread of the HIV epidemic throughout sub-Saharan Africa in the past 

decades has been accompanied by up to a fourfold increase in the number of tuberculosis 

cases. This suggests that TB control will not make much headaway in HIV prevalent 

settings until HIV control is also achieved. To curb this growing pandemic of TB/HIV 

coinfection, WHO has drawn up guidelines to expand collaboration between national 

tuberculosis and HIV/AIDS programmes, with a principal focus on Africa where 70 % of 

the world's 14 million people who are coinfected live. 

The basis of this student thesis are WHOs guidelines for collaborative activities. We outline 

how low-income countries can implement coordiated TB/HIV activities in the 

home/community and primary level of the health care system, in the light of the excisting 

situation in these countries. We also analyse how the two programmes may develop areas 

of potential synergy, such as models of care delivery, monitoring of adherence of treatment 

and community mobilization.  

To control tuberculosis in high HIV prevalence populations there are urgent needs of 

interventions against tuberculosis (intensified case- finding and cure and tuberculosis 

preventive treatment for HIV- infected) and interventions against HIV (and therefore 

indirectly against tuberculosis), e.g. education, condoms and highly active antiretroviral 

treatment. 

There are many unexploited potential synergies between TB and HIV/AIDS programme 

objectives and activities. Collaborative TB/HIV interventions are necessary to control the 

HIV-induced tuberculosis epidemic. There are however a lot of challenges. There are 

several controversies in the diagnostic and treatment for tuberculosis in HIV- infected, and 

the need for more research is evident. The main problem still remains – how to raise the 

additional resources needed. 
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Forkortelser 
 

AIDS   Acquired ImmunoDeficiency Syndrome 

ART             Antiretroviral Terapi 

DOT                           Directly observed treatment 

DOTS   Directly Observed Treatment, Short- course 

ELISA  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Analyse(assay) 

HAART                     Highly Active Anti Retroviral Treatment 

HBC   Home Based Community care 

HIV   Human Immunodeficiency Virus 

IPT   Isoniazid Preventive Terapi 

IUALTD  International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 

Mtb                             Mycobacterium tuberculosis 

NNRTI  Non- Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

PCR   Polymerase Chain Reaction 

PI   Protease Inhibitor 

ProTEST  Promote TESTing for HIV 

SOS   Seksuelle  Overførbare Sykdommer 

TB   Tuberkulose 

UNAIDS  The joint United Nation programme on HIV/AIDS 

VCT   Voluntary Counselling and Testing (for HIV) 

WHO   World Health Organization 
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Innledning 

Den økende HIV/AIDS- problematikken 
Den HIV- induserte tuberkuloseepidemien i u-land er et stadig økende problem. Frem til 

1980 har det vært en stabil tuberkuloseprevalens, men i løpet av de siste tiårene har vi vært 

vitne til en eksponentiell økning i antall tilfeller. Tuberkulose (TB) er nå en ledende årsak til 

morbiditet og mortalitet i områder med høy HIV- prevalens, og HIV er en ledende 

drivkraft for tuberkuloseepidemien. WHO anslår at ca. en tredjedel av verdens 36.1 

millioner HIV- positive, er koinfisert med tuberkulose. 68 % av disse bor i Afrika sør for 

Sahara.2 For å kunne håndtere og kontrollere denne epidemien, er det nødvendig med 

umiddelbare tiltak. For kontroll av tuberkulose må en inkludere HIV i TB- omsorgen, og 

for kontroll av HIV må en inkludere TB i HIV/AIDS- omsorgen. WHO har derfor 

utarbeidet retningslinjer for hvordan en kan integrere HIV- og TB- aktiviteter i 

lavinntektsland. Ved gradvis å implementere disse anbefalte tiltakene, håper en å kunne 

gjenvinne kontrollen over både TB- og HIV- epidemien, og sikre et mer helhetlig 

helsetilbud for pasientene. 

WHOs og UNAIDS´ tidligere strategi "a dual strategi for a dual epidemic", har hatt sterkt 

fokus på adskilte tiltak mot enten HIV eller TB. Den økte erkjennelsen av interaksjonen 

mellom de to infeksjonene, gjør at WHO har jobbet mot å sikre en mer helhetlig og enhetlig 

strategi. Før dette har de ulike internasjonale fagmiljøer arbeidet isolert for kontrollen av 

tuberkulose, og for kontrollen av HIV/AIDS. Hovedaktørene i arbeidet for 

tuberkulosekontroll har vært IUATLD og WHO. IUATLD er en frivillig organisasjon som 

har flere tiårs erfaring i arbeidet med tuberkulose. Både IUATLD og WHO har utarbeidet 

internasjonale retningslinjer for kontrollen av tuberkulose, etter en modell som ble utviklet 

på 1980- tallet.1 IUATLD begynte allerede på midten av 1980- tallet å støtte etablering av 

kontrollprogrammer i enkelte u- land.3 Og de internasjonale retningslinjene danner nå 

basis for de nasjonale tuberkuloseprogrammene som er innført i de fleste land i verden. 

I det internasjonale HIV/AIDS- arbeidet, var WHO hovedaktøren inntil 1996, da UNAIDS 

ble dannet. UNAIDS er også en FN- organisasjon og skal koordinere alle AIDS- relaterte 

aktiviteter FN er engasjert i. Den tilbyr strategisk støtte til politikere og andre partnere i 

ulike land, og hjelper dem å utvikle og implementere en detaljert tiltaksplan mot AIDS.4 

UNAIDS har også utarbeidet retningslinjer for kontrollen av HIV/AIDS. Retningslinjene er 

i hovedsak enkeltstående publikasjoner på begrensede områder, da det ikke er utarbeidet et 
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helhetlig HIV/AIDS- program på like linje med det som er utarbeidet for tuberkulose. 

Dette gir derfor et lite helhetlig og oversiktlig inntrykk av hva som inngår i deres såkalte 

HIV/AIDS- program. 

Arbeidet med å fremme et samarbeid mellom de to ovennevnte miljøene, startet allerede på 

slutten av 1980- tallet.3 WHO arrangerte det første samarbeidsmøtet for HIV og TB i 1988. 

Her deltok representanter fra WHOs globale program for AIDS (dette ble nedlagt i 1996 da 

UNAIDS ble dannet, og representanter fra UNAIDS har deltatt siden), WHOs 

tuberkuloseprogram og IUATLD.  I 1989 publiserte WHO et dokument som omhandlet 

båndene og interaksjonene mellom TB og HIV,5 og utover på 90- tallet ble det stadig 

produsert arbeider innenfor samme område. På slutten av 1990- tallet promoterte WHO 

ProTEST- initiativet (se senere). Dette konseptet er så de siste par årene blitt inkorporert i 

flere helhetlige TB/HIV- retningslinjer publisert av WHO. 

 

Problemstilling 
Hensikten med denne oppgaven er å se på integrering av HIV- og tuberkuloseaktiviteter på 

primærhelsenivå. Vi tar for oss hva som skal inngå i integreringen, og hvordan dette skal 

gjennomføres, i henhold til retningslinjene utarbeidet av WHO. Vi ser også på hvordan de 

eksisterende TB- og HIV/AIDS- programmene kan utnytte hverandres styrker og synergier 

i denne prosessen. WHOs retningslinjer blir stilt opp/ drøftet i lys av nåværende situasjon i 

de fleste u- land og resultatene fra ProTEST- prosjektene så langt. 

 

Metode 
Hovedtemaet i vår oppgave er HIV/TB- en koinfeksjon. Problemstillingen var i 

utgangspunktet å sammenligne de internasjonale programmene for TB og HIV, og se på 

hvilke områder de kunne samarbeide og dra nytte av hverandre, for å stille sterkere i 

kampen mot den HIV- induserte tuberkuloseepidemien. Etter veileders anbefaling, gjorde 

vi søk på IUATLDs hjemmeside og fant deres TB- program. Vi gjorde tilsvarende søk etter 

HIV/AIDS- program på WHO og UNAIDS sine hjemmesider. Vi lyktes ikke i å finne et 

helhetlig program, men kun enkeltstående publikasjoner som omhandlet enkeltområder 

innen HIV/AIDS- omsorgen. I tillegg fant vi WHOs tidligere nevnte publikasjoner for 
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integrerte TB/HIV- aktiviteter. Deler av disse publikasjonene går direkte på vår 

ovennevnte problemstilling, og vi valgte derfor å omformulere problemstillingen noe.  

Av WHOs publikasjoner, tok vi utgangspunkt i "Interim Policy on collaborative TB/HIV 

activities", og aktuelle artikler i dennes referanseliste, for å se hvilke kilder og 

forskningsresultater WHO bygger sine anbefalinger på. Vi valgte denne publikasjonen 

fordi det er den sist publiserte, og fordi den bygger på og sammenfatter WHOs tidligere 

arbeider innen TB/HIV- integrering.  

Vi gjorde også søk i databasen MEDLINE OVID og Cochrane. Disse databasene er store og 

internasjonalt anerkjente som søkeverktøy innen medisinske problemstillinger. I MEDLINE 

OVID brukte vi følgende søkeord: tuberculosis, HIV, AIDS, implementing, cooperation, 

collaboration, health policy, policy developement, health planning, care og ProTEST. Disse 

søkeordene er de antatt mest aktuelle for vår problemstilling. Vi begrenset søket vårt til 

2000- 2004, og valgte hovedsaklig ut reviewartikler. I Cochrane gjorde vi tilsvarende søk på 

ordene tuberculosis, HIV og AIDS. I de artiklene vi fant i vårt internettsøk, har vi også gått 

gjennom referanselistene og valgt å bruke de artiklene som er aktuelle for vår 

problemstilling. 

 

 



TB/HIV - en koinfeksjon 
 

Det er en gjensidig interaksjon mellom tuberkulose og HIV.6 Frem til 1980 var antallet 

tuberkulosetilfeller konstant. Etter HIV- epidemien oppsto, økte dette antallet betydelig. 

Årsaken ligger i forholdet mellom disse to sykdommene både sett fra et biologisk og 

epidemiologisk synspunkt.7 HIV- positive er mer tilbøyelige både til å bli primærinfisert og 

reinfisert av tuberkulose, og de har stor risiko for å utvikle aktiv TB. Denne risikoen er også 

avhengig av antallet smittekilder og er derfor høy i samfunn med høy TB- prevalens.8 HIV- 

prevalensen blant tuberkulosepasienter er den mest sensitive og pålitelige indikator for den 

kryssende epidemien av TB og HIV i et gitt land.9 WHO klassifiserer HIV- prevalens 

områdene i lav- og høy- prevalensområder. I lav- prevalensområder er prevalensen < 5 %, 

høy- prevalensområder har HIV- prevalens > 5 %.10

 
Tabellen viser HIV- epidemiens innvirkning på antall TB- tilfeller i Afrika 

sør for Sahara siden midten av 1980-tallet.7 
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Antallet HIV- induserte TB- tilfeller fortsetter å øke, da særlig i Afrika. 
WHO viser til tall fra 2003 med 400 nye tilfeller per 100 000 mennesker.1 

 

 

Generell patofysiologi 
Tuberkulose smitter ved inhalasjon av dråper som spres ved hoste, nysing og latter.11 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) penetrerer inn i respirasjonssystemet og aktiverer celler i 
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immunsystemet vårt som uttrykker CD4- og T4- epitoper, samt makrofager. Dette fører til 

cellulær aktivering, proliferering og produksjon av cytokiner som IFN- gamma, IL-2, TNF- 

alfa og makrofag koloni- stimulerende faktor. Dette induserer makrofagene til å hemme 

replikasjonen av mykobakteriekjedene, og drepe fagocyterte mykobakterier. Tuberkulose 

oppstår idet immunresponsen ikke lenger klarer å begrense veksten av mykobakteriene.6,12 

Det er flere faktorer som avgjør hvor mottagelig en er for å utvikle TB. Dette er bl.a. alder, 

genetisk predisposisjon, kroniske medisinske tilstander, stress og immunologiske faktorer. 

HIV kommer inn under den sistnevnte gruppen.8 Mottageligheten av tuberkulose er i sterk 

grad relatert til cytokinene IFN-gamma og Interferon-1, som er viktig for aktiveringen av 

makrofager. Hos HIV pasienter er det nettopp mindre Interferon- 1 som fører til økt 

mottagelighet for tuberkulose. I tillegg fører tuberkulosen til progresjon av selve HIV- 

infeksjonen. Dette fordi MTb øker utslippet av TNF- alfa og IL-6, som gir økt HIV- 

replikasjon og viremi.6,12 

 

Klinikk og diagnostisering av tuberkulose 
Den kliniske presentasjonen av tuberkulose hos HIV- positive er avhengig av grad av 

immunsuppresjon hos den HIV- infiserte. Tuberkulose oppstår ofte tidlig i HIV- forløpet, 

og i tilfeller uten alvorlig immunsuppresjon, sees det klassiske bildet av pulmonal TB. 

Lungetuberkulose er assosiert med symptomer som hoste, ekspektorat, nedsatt appetitt, 

feber, nattesvette og noe sjeldnere haemoptyse, thorakale smerter og dyspnoe. Atypiske 

trekk som diffus infeksjon i de nedre lungelapper, kontra den normale kavitetsdannelsen er 

stadig hyppigere. Dette og ekstrapulmonale lokalisasjoner av tuberkulose sees oftere ved 

økende immunsuppresjon.6,11

Den kliniske mistanken om tuberkulose må verifiseres med diagnostiske hjelpemidler. Det 

er mange hjelpemidler tilgjengelig på markedet, blant annet mikroskopi, dyrkning av 

ekspektorat, serodiagnostikk ved bruk av ELISA og PCR. Sistnevnte har fått økende 

oppmerksomhet, særlig i tilfeller med ekstrapulmonale manifestasjoner av TB.12 

Ved mikroskopering av ekspektorat, ser en etter syrefaste staver. Det skal helst tas tre 

prøver med 24 timers mellomrom. Er ikke dette mulig, er to prøver minimum for 

verifisering av et positivt resultat.11 Dette er det enkleste, billigste og mest brukte 

diagnostiske verktøy per i dag i lavinntektsland. Sensitiviteten ved mikroskopering av 
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ekspektorat er lav, og den synker ytterlig ved HIV- relatert TB. Hos mange tilfeller av 

immunsupprimerte pasienter vil mikroskopi av ekspektorat være negativ. Tidvis brukes 

tuberkulintesten utført etter Mantoux prinsippet. Denne kan hos HIV- infiserte være 

negativ. Selv om graden av indurasjon er tett relatert til CD4- tallet er tuberkulintesten en 

markør på immunsystemet. Den brukes i dag ikke så mye i diagnostisering, men i 

avgjørelsen om preventiv behandling skal tilbys.6,8,12 Der røntgen thorax er tilgjengelig vil 

det ofte sees et atypiske mønster hos mange av de HIV- infiserte,12  det kan imidlertid 

likevel være nyttig i tilfeller med negativ ekspektoratprøve. 

 

Klinikk og diagnostisering av HIV 
Det kliniske bildet på en HIV- infeksjon endrer seg ikke selv om pasienten er koinfisert med 

tuberkulose. Anamnestiske opplysninger er viktig på veien mot en HIV- diagnose. 

Informasjon om seksuelt overførbare sykdommer, herpes Zoster eller gjentatte pneumonier 

bør komme frem. De vanligste symptomene er vekttap (>10 kg eller >20 % av vekten), diaré 

(>1mnd), smerter ved svelging (øsofagal candida) eller perifer sensorisk nevropati.  

Utviklingen av de kliniske symptomene har sammenheng med immunsuppresjonen. Hos 

voksne kan det være en lang latensperiode fra selve HIV- infeksjonen skjer, til HIV- 

relaterte sykdommer og AIDS oppstår. Personer kan være asymptomatiske opp til 10 år 

eller mer.13 WHO har med utgangspunkt i symptommanifestasjoner delt HIV inn i fire 

stadier.13,14 (Appendix 2). I noen tilfeller kan den kliniske presentasjonen hos HIV- negative 

tuberkulosepasienter forveksles med et AIDS- tilfelle, da den er svært lik. I slike situasjoner 

er det svært viktig å sikre en korrekt diagnose.  

Sikker HIV- diagnostikk kan kun gjøres ved å utføre en HIV- test. Det er flere ulike tester 

som brukes. Alle tester for det samme, antistoffer i serum eller plasma. WHO har lenge 

anbefalt å bruke ELISA- testen, men i det siste er en fullblods kapillærprøve tatt i bruk. 

Dette er en enkel og hurtig test der svaret foreligger samme dag. ProTEST- prosjektet har 

brukt denne testen med godt resultat. Antallet som valgte å HIV- teste seg ble firedoblet på 

kort tid.15 Ideelt sett skal det alltid gjøres en ny test dersom den første viser seg å være 

positiv. Er den andre negativ, tas det i tillegg en siste ELISA- prøve. De fleste 

lavinntektsland har imidlertid ikke råd til å gjøre mer enn en test. Er denne positiv utgjør 

dette det diagnostiske resultatet.13, 15 
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Er HIV- testen negativ er ikke dette definitivt, dette begrunnes med begrepet 

”serokonversjonen”. HIV- infiserte utvikler ikke antistoff før 6 uker til 3 måneder etter 

smitte. Det bør da oppfordres til ny prøve etter en stund.13, 16  

I regi av WHO jobbes det nå med å utvikle en ny HIV- test som bygger på 

ekspektoratprøver. Fordelen med dette er at ekspektorat er brukt i diagnostikken av TB og 

er derfor lett tilgjengelig. Ulempene er lav sensitivitet og spesifisitet, og per i dag er denne 

prøven kun verdt å bruke i områder hvor HIV- prevalensen overskrider 10 %. WHO 

anbefaler videre arbeid på dette området før denne testen tas i bruk i en videre kontekst.10 

Blodprøvesvar med uforklarlig anemi, leukopeni eller trombocytopeni bør også vekke 

mistanke om en mulig HIV infeksjon.13

 

Epidemiologi 
WHO og UNAIDS har estimert antall personer som lever med HIV/AIDS ved utgangen av 

2003 til å være 37,8 millioner (34-42 millioner). Bare i løpet av året 2003 ble 4.1 millioner 

mennesker i alderen 15-49 år smittet med HIV. Det estimerte antallet som døde av 

sykdommer relatert til HIV/AIDS i 2003 var 2.9 millioner mennesker. De fleste av disse 

dødsfallene, nærmere 2.2 millioner, var i Afrika sør for Sahara.17

Afrika sør for Sahara er den delen av verden med størst HIV/AIDS- byrde, hele 25 

millioner av de med HIV/AIDS lever her, noe som utgjør 70 % av alle med HIV/AIDS 

verden over. Tross den høye prevalensen av HIV- infisert og den høye mortaliteten, 

fortsetter antallet mennesker som lever med HIV/AIDS å øke med 1.5 millioner hvert år.17

Det er blitt anslått at 11 millioner av de som lever med HIV/AIDS også er koinfisert med 

tuberkulose, 71 % av disse lever i Afrika sør for Sahara.1 Bare i Afrika diagnostiseres mer 

enn 300 000 HIV- positive med tuberkulose hvert år. Det er estimert at ytterligere 400 000 

TB- tilfeller eksisterer som enda ikke er oppdaget av de nasjonale 

tuberkuloseprogrammene.18

I fravær av HIV vil 10 % av de tuberkulose- infiserte risikere å utvikle aktiv TB, der igjen 

kun halvparten vil være smittsomme. Det vil si at kun en av 20 mennesker infisert med TB 

utvikler infeksiøs tuberkulose. Reproduksjonsraten er 1, og situasjon blir karakterisert som 

stabil tuberkuloseinsidens, slik situasjonen var inntil 1980.  



I nærvær av HIV- infeksjon vil hele 40 % risikere å progrediere til aktiv tuberkulose i løpet 

av livet. Ved HIV- seroprevalens på 10 % vil det av 20 tuberkulose- infiserte mennesker 

være 18 HIV- negative og 2 HIV- positive. Ved 10 % risiko for å utvike TB vil det fra de 18 

HIV- negative dannes 1.8 tilfeller av TB, mens med en risiko på 40 % for å utvikle aktiv TB, 

vil de 2 HIV- positive danne 0.8 tilfeller med TB. På denne måten fører hvert infeksiøse 

tilfelle til 2.6 nye tilfeller, hvor 1.3 tilfeller er smittsomme. Reproduksjonsraten er mer en 1, 

noe som gjør den til en ekspanderende epidemi.7 Disse enkle regnestykkene illustrere 

implikasjonene av HIV for tuberkulosekontroll. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

En skjematisk tegning av HIV sin påvirkning på TB- epidemien. 

Panel A illustrerer fravær av HIV, Panel B viser TB- utviklingen  

ved HIV- seroprevalens på 10 %. 
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Integrering av tuberkulose- og HIV/AIDS- program 
 

Som et resultat av HIV sin påvirkning på tuberkuloseinsidensen, har selv land med 

velorganiserte nasjonale tuberkuloseprogram hatt en økning i antall TB- tilfeller. HIV- 

pandemien representerer derfor en massiv utfordring for kontrollen av tuberkulose. 

Tuberkulose er også en av de vanligste årsakene til morbiditet og mortalitet hos 

HIV/AIDS- pasienter. Som en konsekvens av dette, er det et sterkt behov for tett samarbeid 

mellom eksisterende HIV/AIDS- og TB-program.1,9 

 

Nåværende kontrollstrategi for TB 
Nåværende internasjonalt 

anbefalte kontrollstrategi for 

tuberkulose, DOTS (directly 

observed treatment, short- 

course), er utarbeidet av både 

WHO og IUATLD, og er en fem- 

punktsplan.1,11 Denne er gjengitt i 

sin helhet i tekstboksen.  

Rasjonale bak TB- programmenes 

fem punkter, har vært å sikre 

kontinuerlig tilgang til 

medikamenter, oppslutning om 

TB- behandlingen og registrering 

av behandlingsresultat. Dette 

fordi suksessen i TB- 

behandlingen er avhengig av et 

behandlingsregimet kan føre til 

resistensutvikling.  

WHOs globale tuberkulosemål er og

tuberkulosetilfellene, og kurere 85 %

under behandling.9,1 Statistiske prese

 

Tuberkuloseprogrammets fem- punktsplan: 3, 11 

1) Myndighetenes forpliktelse til å opprettholde de 
tiltak som er nødvendig for å kontrollere TB. 

2) Diagnostisering, ved hjelp av mikroskopering av 
ekspektorat, av symptomatiske pasienter som 
oppsøker helsevesenet (passiv diagnostisering).  

3) Standarisert, kortvarig kjemoterapi med seks-åtte-
måneders-regimer for alle med positiv 
ekspektoratprøve. Dette inkluderer også DOT 
(directly observed treatment) i intensivfasen og i 
oppfølgingsfasen dersom regimet inneholder 
rifampicin.  

4) Etablering og opprettholdelse av et system som 
skal sikre kontinuerlig tilførsel og distribuering av 
nødvendige TB- medikamenter. 

 5) Etablering og opprettholdelse av et standardisert 
registrerings- og rapportsystem som skal sikre 
informasjon om behandlingsresultat.  
nøye gjennomført behandlingsregime. Brudd på 

økt spredning av infeksjonen, samt risiko for 

 

 har, siden 1994, vært å diagnostisere 70 % av alle 

 av pasientene med positiv ekspektoratprøve som er 

ntasjoner viser imidlertid at det er svært få land som 

13
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når disse målene,1,19 og fortsatt er det mange land som ikke har implementert en fullverdig 

DOTS- strategi. En studie Lienhart og Ogden referer til, viste at ved utgangen av 2000 var 

kun 27 % av alle nye tilfeller med positiv ekspektoratprøve registrert under DOTS- 

program, og kun 19 % ble kurert.19 Den siste rapporten fra WHO på dette området viser 

imidlertid at 69 % av verdens befolkning bor i land, eller deler av land der DOTS er 

tilgjengelig.20 

Til tross for at DOTS- strategien (med DOT) har blitt promotert som den ene og universelle 

løsningen for TB- kontroll, foreligger det få studier som underbygger dette. Det er 

gjennomført få gode randomiserte kontrollerte forsøk på DOT versus selvadministrering, 

og resultatene av disse studiene er motstridende.21,19 Med utgangspunkt i de dårlige 

resultatene i mange land og usikkerheten knyttet til effekten av DOTS, lanserte derfor 

WHO "An expanded DOTS" i 2002. Her promoteres DOTS som en mer helhetlig, 

multisektoriell og fleksibel strategi.19,22

Strategien i tuberkuloseomsorgen har i stor utstrekning dreid seg om "passiv" 

diagnostisering, hvor en har belaget seg på at pasienter med symptomer selv har tatt 

kontakt med behandlingsapparatet. Tanken bak en slik tilnærmingsmåte har vært at en da 

fanger opp de pasientene som er motiverte til å gå gjennom en lang og ressurskrevende 

behandling. Tall for innsidens og prevalens av tuberkulose, viser imidlertid at passiv 

diagnostisering ikke har vært effektiv nok i kontrollen av tuberkulose. WHO anbefaler 

derfor en endret tilnærming hvor en prøver å gjennomføre en mer ”aktiv” diagnostisering.2 

Integrering av TB- aktiviteter i HIV- program og økt fokus på hjemmebaserte tjenester er 

steg mot dette. 

 

Nåværende kontrollstrategi for HIV/AIDS 
HIV/AIDS- epidemien gjorde sitt inntog på midten av 1980 -tallet. Forståelsen av og 

reaksjonen på HIV/AIDS har fulgt to uavhengige, men likevel to beslektede spor. Det ene 

sporet går i en biomedisinsk retning. Her har den moderne vitenskap identifisert HIV og 

dens påvirkninger, samt menneskenes immunreaksjon, og utviklet forebyggende og 

terapeutiske teknologier. Det andre sporet er mer sentrert rundt individet og den kollektive 

menneskelige atferd. Ved fokus på dette kan en utvikle og forbedre evnen til forebygging 

av HIV- overføring.25 



WHOs eksisterende strategi for å kontrollere HIV/AIDS er beskrevet i tekstboksen. 

Da HIV- epidemien oppsto på 1980 -tallet ble det utført epidemiologiske studier som gav 

deskriptiv informasjon, oppdaget smitteveier og identifiserte atferd assosiert med økt risiko 

for HIV- infeksjon. På grunnlag av de epidemiologiske studiene ble det så dannet 

intervensjoner for å stanse HIV- overføringen.25 

Offentlig helsepropaganda startet 

med å fokusere på informasjon som 

stimulerte til en sikker seksuell 

atferd, og å definere risikogrupper. 

Disse forebyggende 

intervensjonene utgjorde i starten 

det essensielle budskapet i det 

nasjonale AIDS- programmet 

utformet av WHOs ”Global 

Program on AIDS”. Etter hvert 

utviklet dette seg til å bli et tredelt 

program som fokuserte på 

opplæring, helse- og sosialtilbud og 

hindring av 

diskriminering/stigmatisering av 

HIV- positive. Fokuset har etter 

hvert blitt mer rettet mot den 

sosiale dimensjonen. Det har 

tilkommet en økende forståelse av 

forholdet mellom omsorg og støtte 

for mennesker med HIV/AIDS. 

Dette har dannet grunnlaget for 

utviklingen av det nye UNAIDS- 

programmet.25 

Prinsippene i WHOs strategi for å kontrollere 
HIV/AIDS:1 

 
1) Forebygging og helseopplysning. Hovedinstansen i 
dette arbeidet har vært VCT, med tilbud om frivillig 
HIV- testing. Valget om å teste for sin HIV- serostatus 
skal bygge på informert samtykke, og en tilbyr derfor 
rådgivning før prøven tas. Når resultatet foreligger, 
tilbys post-test-rådgivning, hvor en søker å få 
pasienten til å forstå hvordan han kan forholde seg til 
sin HIV- status og hvordan han kan unngå å bli 
smittet eller forhindre videre spreding. Her inngår 
bl.a. informasjon om sikker sex og tilgang til 
kondomer.  
 
2) Behandling og omsorg. Dette går bl.a. ut på å 
forhindre mor-barn-smitte, tilgang til diagnostisering 
og behandling for seksuelt overførbare sykdommer 
og HIV- relaterte opportunistiske infeksjoner, og et 
kontinuum av omsorgstilbud fra helseinstitusjoner og 
inn i hjemmet. Tilgang til ART skal også være en del 
av dette tilbudet.  
 
3) Helsestandarder og -systemer, som går på å 
utarbeide planer for HIV/AIDS- politikken i første- 
og andrelinjetjenesten og strategier for å skaffe tilveie 
medikamenter til bruk i HIV- omsorgen.  
 
4) Andre essensielle intervensjoner, som å motvirke 
stigmatisering av personer med HIV/AIDS, 
epidemiologisk overvåking, og moblisering av 
samfunnet, frivillige organisasjoner og 
pasientorganisasjoner. 

Siden starten av HIV- epidemien har fokuset vært forebyggende tiltak, som udannelse og 

distribusjon av kondomer. Disse tiltakene har imidlertid ikke vist seg å være effektive, da 

det i dag mer enn 36 millioner mennesker er smittet med HIV.26 Farmer et. al viser til at nye 
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intervensjoner og bedre tilgang til VCT (voluntary counselling and testing) er nødvendig 

for å redusere HIV- overføringen. En undersøkelse utført på Haiti viser at tilbud av 

antiretroviral terapi (ART) kan føre til økende bruk av forebyggende tiltak.26,27 Selve ART 

viste seg i undersøkelsen å ha svært god klinisk respons, og pasientene fikk betydelig økt 

livskvalitet.26,28    

I lavinntektsland er det grunnet begrensing av ressurser, blitt foreslått å prioritere enten 

HIV- forebygging eller -behandling.26 Den nylig opphevingen av ”patentmonopolet” og 

prisreduksjonen av ART- medikamentene bringer imidlertid nå håp om at ART i økende 

grad også vil bli tilgjengelig for flere i u-land.28 WHO har satt seg målet ”3 by 5”, hvor 3 

millioner mennesker skal få tilgang til ART innen 2005. Tall fra 2004 viser at kun 4 % av 

behandlingstrengende HIV- positive til nå har fått dette tilbudet.17 Gapet mellom behov og 

dekning er derfor fortsatt stort. Da det ikke er utviklet noen infrastruktur i forhold til ART, 

må HIV/AIDS- programmene midlertidig ta i bruk eksisterende infrastruktur for TB- 

program, dersom WHOs mål skal nås. Behandlings- og omsorgstilbud generelt har vært 

svært lite tilgjengelig for HIV/AIDS pasienter. WHO og sine samarbeidspartnere har 

derfor nylig utarbeidet operasjonelle retningslinjer som skal bedre dette tilbudet.7,17

 

ProTEST- initiativet og utarbeidelsen av en felles HIV/TB- strategi 
Tradisjonelt har TB- og HIV- program utgått fra ulike perspektiver. TB- programmene har 

operert etter en vertikal ovenfra- og- ned- tilnærmingsmåte, med de fleste aktiviteter 

lokalisert til distriktssykehus. HIV- programmene derimot har arbeidet etter en mer 

multisektoriell tilnærming, med mer fokus på opplæring og informasjon, og involvering av 

mange parter i samfunnet.29 Ved å sammenstille disse to tilnærmingsmåtene, åpne for 

samarbeid mellom programmene og bygge videre på styrkene hos hvert av dem, kan en 

utnytte synergieffektene slik at en stiller sterkere i kampen mot den HIV- induserte 

tuberkuloseepidemien og den stadig ekspanderende HIV- pandemien i mange u-land. 

Som et forsøk på å integrere aktivitetene til de to programmene, introduserte derfor WHO 

ProTEST- initiativet. Utgangspunktet for tiltaket bygget blant annet på erkjennelsen av at 

rutinemessig VCT kun var tilgjengelig for en liten andel av befolkningen i de fleste regioner 

i Afrika. Minst 90 % av de 25.3 millioner som har HIV/AIDS vet ikke at de er HIV- positive. 

Gjennom ProTEST skulle en søke å fremme bruk av VCT og frivillig HIV- testing. I tillegg 

ville en bruke dette som en inngangsport for en mer helhetlig respons på TB- problemet i 
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områder med høy prevalens av HIV, ved at VCT sikret tilbud om profylakse og behandling 

for både HIV og TB. Ved å knytte et tilbud om andre helsetjenester opp mot VCT, f.eks. 

tuberkulosebehandling, så en for seg at flere ville ønske å la seg HIV- teste. I 1999 ble det 

derfor startet ProTEST- pilotprosjekter i Malawi, Sør-Afrika og Zambia. Dette er 

operasjonelle forsøksprosjekter som skal utgjøre grunnlaget i utformingen av en 

distriktsbasert modell, og på lengre sikt mer generelle retningslinjer for integrering av 

leveringen av helsetjenester for HIV- og TB- pasienter. Implementeringen av 

pilotprosjektene fordrer samarbeid mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester, opplæring 

av ansatte og styrking av det etablerte helseapparatet, samt opprettelse av nye tilbud 

utover det som allerede eksisterer, f.eks. forebyggende TB-behandling.1,2,18 

Når det gjelder resultatene av pilotprosjektene foreligger det en rapport som ble presentert 

på det første globale HIV/TB- møtet i april 2001. Det tredje samarbeidsmøtet som ble holdt 

i februar 2003, hadde en videre presentasjon av pilotprosjektene, men disse foreligger 

foreløpig kun som powerpointpresentasjoner. Resultater fra prosjektene vil bli presentert 

utover i oppgaven.  

Inntil nylig har WHOs og UNAIDS’ strategi mot TB/HIV bestått av "a dual strategy for a 

dual epidemic".22 Denne strategien bestod av én strategi mot HIV/AIDS, som ofte forsømte 

tuberkulose, og én strategi mot tuberkulose, som ofte forsømte HIV/AIDS. WHO skriver 

imidlertid i en av sine nye retningslinjer, at tuberkuloseprogram og HIV- program deler 

felles bekymringer og at de derfor trenger en felles strategi.2 Det er bred enighet om at en 

integrering av HIV/AIDS- aktiviteter ikke er avhengig av utarbeidelsen av et nytt 

uavhengig kontrollprogram, men økt samarbeid mellom de to eksisterende 

programmene.18 

Som en støtte til de nasjonale beslutningstakernes/politikernes arbeid i denne 

integreringsprosessen, har WHO utformet tre dokumenter/retningslinjer for hvordan en 

felles strategi skal utarbeides: 1) ”Strategic framework to decrease the burden of TB/HIV” 

som omhandler hva som kan gjøres, 2) ”Guidelines for implementing collaborative TB and 

HIV programme activities” som går på hvordan disse tingene skal gjøres og hvem som skal gjøre 

hva, 3) ”Interim Policy on Collaborative TB/HIV activities” som omhandler hva som må 

gjøres under ulike omstendigheter for å redusere den felles byrden til HIV/TB.18 
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I tillegg har de utarbeidet retningslinjer for hvordan felles TB/HIV- aktiviteter skal 

monitoreres og evalueres, samt hvordan HIV skal overvåkes blant TB- pasienter (vår ref. 

nr. 10). 

Denne nye strategien for tuberkulosekontroll i områder med høy prevalens av HIV- 

pasienter, omfatter intervensjoner mot tuberkulose; økende diagnostisering og behandling 

av aktiv tuberkulose og profylaktisk behandling mot TB, og intervensjoner mot HIV (og 

derfor indirekte mot tuberkulose); forebyggende intervensjoner, som utdeling av 

kondomer og informasjon om sikker sex, behandling av seksuelt overførbare sykdommer 

og innføring av ART. Hovedmålet til retningslinjene er å redusere smitte/utbredelse, 

morbiditet og mortalitet av tuberkulose som en del av det helhetlige arbeidet for å redusere 

HIV- relatert morbiditet og mortalitet i populasjoner med høy prevalens av HIV.2,9 

WHOs retningslinjer beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres på nasjonalt- og 

regionalt/distrikts- nivå, slik at både hjemmebaserte tjenester/tiltak i lokalsamfunnet og 

tiltak på primær- og sekundærnivå nevnes. 

Mange av de aktivitetene som beskrives, kan implementeres ved å bruke eksisterende 

ressurser i primærhelsetjenesten. Andre krever økte investeringer av både menneskelige og 

finansielle ressurser. 

Som en essensiell forutsetning før et samarbeid mellom de to programmene kan 

gjennomføres, ligger at hver av programmenes kjerneaktiviteter er fullstendig 

implementert og tilgjengelige for pasientene,1,2 (disse er beskrevet ovenfor under de 

eksisterende kontollstrategiene). 
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                                                     Psykososial støtte 

Eksempler på potensielle 
forebyggende intervensjoner og 
behandlinger som kan 
gjennomføres ved en integrert 
HIV/TB- omsorg 

VCT 

 

ProTEST operasjonaliserer båndene mellom TB/HIV- forebyggende tiltak og behandling2

 

 

Presisering av problemstillingen 
Problemstillingen i denne oppgaven er tidligere beskrevet. Vi vil her utdype 

problemstillingen og presisere hvilke områder vi tar for oss.  

Med bakgrunn i de tre hoveddokumentene med WHOs anbefalinger, har vi utarbeidet en 

oversikt over hva som bør gjøres for å integrere TB/HIV- aktivitetene. Vi beskriver også 

hvordan dette er tenkt gjennomført på primærhelsetjenestenivå (ved eksisterende VCT og 
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TB- klinikker) i u- land. Når det gjelder hvordan dette skal gjøres, har vi primært konsentrert 

oss om WHOs anbefalinger for informasjonsutveksling mellom TB/HIV- programmer.  

WHO anbefaler integrering av TB/HIV- aktiviteter på flere nivåer og områder innen 

helsevesenet. Av WHOs konkrete anbefalinger har vi valgt å se på: intensivering av 

tuberkulosediagnostikk, forebyggende isoniazidbehandling, HIV- testing og -rådgivning, 

forebyggende tiltak mot HIV, omsorg og støtte til HIV/AIDS- pasienter og ART. Appendix 

1 beskriver WHOs anbefalinger i sin helhet, og presiserer med uthevet skrift de områdene 

vi har valgt å se på. 

Vi går ikke nærmere inn på hvilke av WHOs anbefalte aktiviteter som krever ekstra 

ressurser. For utfyllende opplysninger om dette, henvises til "Guidelines for Implementing 

Collaborative TB and HIV Programme Activities" del 2, kap. 5.  

En utfordring WHO ikke tar tak i, er hvordan man i utgangspunktet skal få pasientene til å 

benytte seg av det økte og mer helhetlige tilbudet. Vi omtaler dette kort i lys av nåværende 

erfaringer i u-land og det uomtvistelige problemet knyttet til stigmatisering rundt både 

HIV/AIDS og tuberkulose. 

Vi har i tillegg sett på hvordan TB/HIV- program kan trekke veksler på hverandre og 

utnytte hverandres styrke. Spesielt ser vi på implementering av medikamentell behandling 

- hva HIV- program kan lære av TB- program; vi ser på tilbud av tjenester i 

hjemmet/lokalsamfunnet - hva TB- program kan lære av HIV/AIDS- program, og hvordan 

en kan tilpasse/utvide eksisterende DOTS- strategi slik at en kan håndtere det økte behovet 

som er et resultat av den HIV- induserte tuberkuloseepidemien.  

Med utgangspunkt i blant annet noen av artiklene fra vårt nettsøk og de foreløpige 

resultatene fra ProTEST- prosjektene, vil vi utdype noen av de problemene en står overfor i 

gjennomføringen av WHOs anbefalte integrering av HIV/TB- programmer og -aktiviteter. 

Vår presentasjon blir på ingen måte utfyllende og dekkende på alle disse områdene. WHOs 

retningslinjer er svært omfattende, og flere av områdene vi går inn på i oppgaven er fortsatt 

kontroversielle og stadig gjenstand for forskning.  
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Hvordan få pasientene til å benytte seg av det mer helhetlige 
tilbudet  

 

Majoriteten av de HIV- infiserte i u- land, vet ikke at de er smittet,2 dette til tross for at 

tilbudet om VCT har eksistert i flere år. Studier viser at usikkerhet rundt symptomene på 

tuberkulose og AIDS og redsel for å få påvist AIDS, fører til at flere utsetter å oppsøke TB- 

klinikker.30 For i det hele tatt å kunne lykkes i kampen mot den ekspanderende TB/HIV- 

koinfeksjonen, er en avhengig av at pasientene benytter seg av helsetjenestene for TB og 

HIV/AIDS. Det er liten nytte i å utarbeide omfattende nasjonale retningslinjer for 

samarbeid og å øke tilbudet, dersom pasientene likevel glimrer med sitt fravær. En må 

derfor rette fokus mot hvordan en skal øke pasientoppslutningen om helsetjenestene. 

En essensiell forutsetning er at pasientene vet hvilke tilbud som foreligger. Det er svært 

viktig at de får informasjon om og forstår hva som er tilgjengelig, og at dette tilbudet 

faktisk reduserer morbiditet og mortalitet.5 Pasientene kan gjennom dette innse at de har 

mye å vinne på å ta kontakt med helsevesenet. Like viktig er det at befolkningen får 

informasjon og opplæring om symptomene på HIV og tuberkulose. Den økte 

oppmerksomheten rundt AIDS har ikke blitt fulgt av en tilsvarende økt forståelse av TB. 

Enkelte som frykter at de har AIDS, og som ikke orker å forholde seg til en stigmatiserende 

diagnose, kan dermed utsette diagnostisering og dermed behandling av det som faktisk er 

tuberkulose.30 Dersom informasjonen også rettes mot andre aktører som tilbyr 

"helsetjenester" i vid forstand, som healere og medisinmenn, kan også disse oppmuntre 

pasienter med mistenkelige symptomer til å oppsøke TB/HIV- klinikker.  

Det er en økende erkjennelse at VCT må tilby noe mer enn bare rådgivning og forebygging 

for at folk skal benytte seg av tjenesten.2,7,31 Inntil nå har det vært få insentiver for 

pasientene til å oppsøke VCT. Det har ikke vært noen tilgjengelig behandling, dersom en 

testet positivt for HIV. Godfrey - Faussett referer følgende pasientutsagn om hvorfor han 

ikke ønsker å teste seg i fravær av behandling: " I will only die sooner if I know." 7 VCT har 

heller ikke vært knyttet opp mot andre helsetilbud. Noe av målet med ProTEST og økt 

integrering av TB/HIV- aktiviteter, har derfor vært at flere skal velge å teste sin HIV- 

status.2,15 Resultater fra ProTEST viser da også en sterk økning i antallet som testet seg etter 

at pilotprosjektene startet opp. Etter at hurtigtesting for HIV ble tilgjengelig økte andelen 

som ønsket å teste seg til over 60 %.15 
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I første omgang går det økte tilbudet ut på profylakse og behandling av HIV- relaterte 

sykdommer, som bl.a. tuberkulose.2,15 På noe lengre sikt er tanken at en også skal kunne 

tilby ART til de HIV- positive. Et slikt tilbud kan få store konsekvenser for pasientenes 

ønske om å benytte VCT. Dersom ART blir tilgjengelig vil dette også kunne øke insentivet 

for TB- pasienter til å la seg HIV- teste. HIV/AIDS blir da mer å betrakte som en kronisk 

sykdom og ikke bare en ren "dødsdom".  

Den lave oppslutningen om TB- og spesielt HIV- tjenester er nært knyttet opp mot 

problemet med stigmatisering. Stigmatiseringen av HIV har økt den allerede eksisterende 

stigmatiseringen av tuberkulose. En som får diagnosen tuberkulose, vil ofte også mistenkes 

for å ha HIV.29 Dette faktum har derfor blitt en av barrierene mot at pasienter har benyttet 

seg av de eksisterende tilbudene.31 Et pasientutsagn som Salim et. al refererer til, lyder som 

følger: " people point at you. I don't want to be a bad example. Until there is a cure people 

will continue to stigmatize".32 WHOs initiativ "3 by 5" kan derfor være det beste våpenet 

både i kampen mot stigmatisering, og i kampen for å få pasientene til å benytte seg av 

helsetjenestene. Siden befolkningen ofte ser de to sykdommene som to sider av samme sak, 

er det viktig å arbeide for å redusere stigmatiseringen rundt begge sykdommene. En økt 

fokusering rundt dette bør derfor bli en integrert del av både HIV/AIDS- og TB- 

programmer. 

Ved å styrke og oppgradere det eksisterende helsetilbudet, kan pasientenes tillit øke, og 

dermed bidra til økt oppslutning. En helseundersøkelse foretatt i Zambia, viste at årsaken 

til at pasientene utsatte å søke hjelp ikke var fordi de overså symptomene på sykdom, men 

fordi de hadde små forhåpninger om å få god hjelp. I tillegg fryktet de at helsearbeiderne 

ville stigmatisere og diskriminere dem.29

For å sikre oppslutning om helsetilbudet er det også viktig å ta hensyn til pasientens 

perspektiv, inkludert hans sosioøkonomiske og kulturelle miljø.33 Lange reiseavstander og 

store kostnader forbundet med behandlingen, har vist å kunne forsinke pasientens kontakt 

med helsetjenestene og redusere oppslutningen om behandlingen. For å nå ut til 

befolkningen på en tilfredsstillende måte, er det også viktig å vite noe om deres kulturelle 

miljø og medisinske overbevisninger. Pasienters oppfatning om symptomenes etiologi kan 

påvirke deres helseatferd,3 og en må derfor møte pasientene på deres nivå og tilpasse 

informasjonen etter deres referanser. Den biomedisinske sykdomsmodellen er vel kjent og 

integrert i vestlig kultur og medisin. I mange u- land har en derimot utviklet komplekse og 
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ikke- biomedisinske årsaksteorier. I mange Afrikanske kulturer tenker en seg ofte at 

tuberkulose er et resultat av enten tidligere gale handlinger, uhygieniske vaner, hekseri 

eller forgiftning. AIDS blir ansett som en mer moderne og "vestlig" sykdom. Etiologiske 

teorier varierer fra rasekonspirasjoner mot u- land til brudd på moralske og kulturelle 

tabuer og overnaturlige krefter. Helseatferden er i stor grad relatert til pasientens egen 

oppfatning av sykdommens etiologi. Da tuberkulose oppfattes som en gammel og 

"afrikansk" sykdom, søker mange hjelp hos tradisjonelle healere før ortodoks medisinsk 

hjelp. I en gruppe sør afrikanske TB- pasienter, oppsøkte hele 55 % tradisjonelle healere 

først.3 Dette viser igjen hvor viktig det er å nå ut med forståelig og tilpasset informasjon 

både til befolkningen generelt og til alternative medisinere, dersom en skal kunne påvirke 

pasientenes helseatferd. 

Resultater fra ProTEST- prosjektet i Zambia, viser at nesten dobbelt så mange menn som 

kvinner velger å HIV- teste seg.15 Av de som valgte å teste seg, var 16.7 % av mennene HIV- 

positive og 39.8 % av kvinnene HIV- positive. Det er en økende andel kvinner som er 

smittet, og WHO angir at 58 % av de med HIV/ AIDS i Afrika sør for Sahara er kvinner.17 

Dette utgjør spesielt et problem da det er færre kvinner enn menn som velger å HIV- teste 

seg.15

En studie fra Thailand viser også at tuberkulose er mer stigmatiserende for kvinner enn for 

menn, og at kvinnelig TB- pasienter ble stengt ute fra sosiale sammenhenger.30 Slike forhold 

vil naturligvis påvirke kvinners helseatferd, og kan bidra til at de utsetter kontakten med 

helsevesenet. For å lykkes i å få flest mulig til å benytte seg av helsetjenestene, må en derfor 

rette fokus mot og prøve å gjøre noe med de eksisterende kjønnsforskjellene. WHO 

anbefaler da også en økt oppmerksomhet rundt kjønnsproblematikken. De påpeker at en 

må arbeide for å bedre kvinners sosioøkonomiske status, og redusere stigmatisering og 

diskriminering, slik at en sikrer deres tilgang til behandlingsapparatet.17  

Når det gjelder hvordan en skal kanalisere pasientene til riktig behandlingsinstans etter at 

de har tatt kontakt, anbefaler WHO at en må etablere en distriktskomité.1 Denne må 

utarbeide en oversikt over hvilke helsetjenester som tilbys av de ulike programmene. Den 

må i tillegg sikre klare henvisningsrutiner slik at pasientene får adekvat oppfølging 

uavhengig av hvilken instans de oppsøker initialt. ProTEST- pilotprosjektet i Zambia tok i 

bruk henvisningssedler for å lette samarbeidet mellom de ulike instansene og sikre 

monitorering av behandlingen.15



Integrering av tuberkuloseaktiviteter i HIV- program 
 

WHO anbefaler i sine retningslinjer at en må intensivere diagnostisering av tuberkulose i 

sammenhenger hvor det er høy konsentrasjon av HIV- infiserte personer. Tidlig 

identifisering av symptomer og funn på tuberkulose, etterfulgt av umiddelbar 

diagnostisering og behandling hos personer med HIV/AIDS, vil øke forventet levetid, 

bedre livskvalitet og redusere smitte av tuberkulose i samfunnet.2,9 En slik strategi vil 

innebære en aktiv ”case- finding”, og fange opp et høyt antall tuberkulosetilfeller som ikke 

ville blitt diagnostisert ved hjelp av det eksisterende apparatet som bygger på passiv ”case-

finding”.29 Økt oppmerksomhet rundt tuberkulose ved VCT, vil defor også redusere delay i 

diagnostiseringen og behandlingen, som igjen vil redusere smitte og utbredelsen av TB.7  

Nettopp pga det store antall koinfiserte, og pga de overlappende symptomer på HIV og 

tuberkulose, er VCT et egnet sted for å integrere diagnostisering av tuberkulose. Et 

pilotprosjekt gjennomført ved en VCT- klinikk i Haîti, viste at minst 6 % av de som 

oppsøkte VCT hadde aktiv tuberkulose.34  
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Diagnostisering og behandling av aktiv 
tuberkulose1

Anbefalinger og forberedelser 

En pasient som kommer til pre- test rådgivning 

ved VCT, bør ifølge WHO rutinemessig spørres 

om klinikk på tuberkulose.9 WHO anbefaler at alle 

som oppsøker VCT og som har hoste, rutinemessig 

screenes for TB.35 Dette fordi hoste er en god 

risikomarkør for aktiv tuberkulose.  

Før et slikt tilbud kan opprettes ved VCT er det 

nødvendig med enkelte forberedelser. WHO a

informasjonsutveksling mellom eksisterende behand

 

 
1 Tekstboksene vi inkluderer under hvert hovedtema, viser hvilke
problemstillinger. Dette er områder beslutningstakerne/politikern
utarbeide nasjonale retningslinjer for, før implementering av tiltak
"Guidelines for implementing collaborative TB and HIV programm
 

 Politiske spørsmål ifl. WHO:1
 

 Om VCT- sentre skal spørre 
alle HIV- positive klienter om
symptomer på aktiv TB 

 Om VCT- sentrene skal ta 
imot ekspektoratprøver, 
diagnostisere og behandle TB 
(eller henvise pasienter 
direkte til TB- klinikker)   

 Evt. kriterier som definerer 
hvilke VCT- sentre som er 
egnet for å tilby 
diagnostisering av TB og 
DOT- behandling 
nbefaler at en baserer seg på 

lingsapparat, hvor ansatte ved TB- 

 områder WHO definerer som politiske 
e i hvert enkelt land må ta stilling til og 
et. Disse områdene beskrives i dokumentet 
e activities". 
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klinikker informerer og lærer opp ansatte ved VCT, samt eventuelt hospitering på de 

respektive klinikkene. VCT- ansatte må få opplæring i de typiske symptomene på 

tuberkulose, læres opp i hvordan man screener for aktiv TB (hvordan en ekspektoratprøve 

skal tas og hvordan man mikroskoperer), samt hvordan registreringen av TB- pasienter 

skal foregå. Dersom VCT skal tilby TB- behandling, må de få informasjon om 

behandlingsregimer, bivirkninger av medikamentene og hvordan en forholder seg til de 

som avslutter før de er ferdigbehandlet. I tillegg bør det utarbeides informasjonsmateriell 

til bruk ved de enkelte VCT som omhandler TB, blant annet spørreskjema for symptomer 

på TB.1 Tilrettelegging av egnede lokaler og hva som trengs av ekstrautstyr for å 

gjennomføre tiltaket, gjennomgås ikke ytterligere her. 

 

Diagnostisering 

Standard retningslinjer for diagnostisering av tuberkulose i u-land er mikroskopering av 

ekspektorat, og påvisning av syrefaste staver i 2-3 prøver, avhengig av ressurser 

tilgjengelig.11,29 Dersom det ikke foreligger mulighet for dette på den enkelte VCT, må det 

opprettes hensvisningsrutiner opp mot eksisterende TB- klinikk. Dette er en grunnleggende 

forutsetning for at brukere av VCT skal sikres tilgang til de samme behandlingsmuligheter 

som de som oppsøker TB- klinikker. 

Også IUATLD anbefaler mikroskopi av ekspektorat som gullstandard i diagnostiseringen 

av HIV- positive med TB. IUATLD begrunner dette med at ekspektoratprøven identifiserer 

de som er mest smitteførende, samt at majoriteten av pasientene med lungetuberkulose og 

HIV- infeksjon har positiv ekspektoratprøve.11 

Flere studier viser imidlertid at en står overfor en utfordring i relasjon til HIV- positive 

og diagnostisering av TB. WHO nevner ikke dette eksplisitt i sine programmer, men det 

er påvist at en stor andel av HIV- pasientene har negativ ekspektoratprøve. En studie 

som ble foretatt ved en VCT- klinikk i Haîti, hvor alle med hoste rutinemessig ble 

screenet for TB, viste at hos HIV- positive, var sensitiviteten for påvisning av syrefaste 

staver ved mikroskopi av ekspektorat 44 %.34 Aaron et. al angir et vindu på 30-60 % for 

positiv ekspektoratprøve hos AIDS- relaterte tuberkulosetilfeller (sammenlignet med 57 

% hos HIV- negative).6 Aliyu et. al hevder at positiv ekspektoratprøve hos pasienter 

koinfisert med HIV og TB ses hos 45 % (mot 81 % hos HIV- negative).12 Som de nevnte 

tallene viser, foreligger det sprikende forskningsresultater når det gjelder hvorvidt 
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ekpektoratprøve er en valid diagnostiseringsmetode hos koinfiserte. Foreløpig er 

imidlertid mikroskopering av ekspektorat fortsatt gullstandard for diagnostisering av 

tuberkulose i u-land. Andre diagnostiske tester for TB er teknisk vanskelige og dyre, og 

dermed ikke tilgjengelige i de fleste u-land. Mer sofistikerte undersøkelser som røntgen 

thorax og serologiske prøver, har også dårligere sensitivitet og/eller spesifisitet hos den 

HIV- infiserte delen av befolkningen.29 Som et resultat av dette anbefaler derfor Burgess 

et. al å risikovurdere pasienter med hoste og negativ ekspektoratprøve ut i fra 

tilleggssymptomer og resultatet av HIV- testen. Pasienter med positiv HIV- test og 

vekttap, hadde vesentlig større risiko for å ha aktiv tuberkulose enn de som var HIV- 

negative og hadde stabil vekt (henholdsvis 38 % versus 9 % fikk diagnostisert TB).34 

I påvente av bedre og mer presise diagnostiske muligheter, står en derfor overfor store 

utfordringer når det gjelder valid diagnostikk av HIV- positive med TB. Med dagens 

metoder risikerer en en betydelig underdiagnostikk, men en tar tross alt de som er mest 

smittefarlige (de med positiv ekspektoratprøve),11 noe som er positivt ut fra et 

samfunnsmedisinsk perspektiv.

 

Behandling 

Påvisning av aktiv tuberkulose vil etterfølges av oppstart med gjeldende 

behandlingsregime. Pasientene som diagnostiseres via VCT, må sikres oppfølging og 

integrering i et eksisterende DOT- program. Behandling av tuberkulose hos HIV- positive 

følger samme retningslinjer som hos HIV- negative, med unntak av Thioacetazone. Dette 

må ikke gis til HIV- positive, da de har økt risiko for å få toksiske reaksjoner.11  

Det eksisterer i dag to internasjonale retningslinjer for TB- behandling. IUATLD anbefaler 

et åtte- månedersregime med Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid og Ethambutol i 

intensivfasen på to måneder, og Isoniazid og Ethambutol i oppfølgingsfasen på seks 

måneder.11 WHO anbefaler et seks-månedersregime med Isoniazid, Rifampicin, 

Pyrazinamid og Ethambutol i intensivfasen på to måneder, og Isoniazid og Rifampicin i en 

oppfølgingsfase på fire måneder.2 Underveis og ved fullført behandling, må pasienten 

avlevere ekspektoratprøver til mikroskopering. Dette for å sikre at han er helt kurert. Ved 

behandlingssvikt, behandlingsavbrudd eller tilbakefall gjelder egne anbefalinger.11 Disse 

blir ikke nærmere angitt her. 



Resultater fra ProTEST så langt viser at standardtiltakene for å kontrollere tuberkulose er 

blitt bedre etter integreringen av tuberkuloseaktiviteter i HIV- omsorgen. I Sør-Afrika har 

en blant annet opplevd en økt oppslutning om TB-behandlingen.15

 

Profylaktisk behandling med isoniazid 

Anbefalinger og forberedelser 

Retningslinjer fra WHO anbefaler at 

alle HIV- positive tilbys profylaktisk 

tuberkulosebehandling der hvor 

prevalensen av koinfeksjon er høy. 

Informasjon om isoniazid preventiv 

terapi (IPT) bør også bli tilgjengelig 

for alle med HIV/AIDS.9  

HIV er den største risikofaktoren for 

at den latente infeksjonen skal 

progrediere til aktiv sykdom.8,12,35 

Rasjonale bak profylaktisk 

behandling til HIV- positive er derfor 

å tilintetgjøre den latente infeksjonen 

før den utvikles til aktiv sykdom.36 

Før IPT kan tilbys ved VCT, må VCT- 

ansatte få opplæring fra 

helsearbeidere som jobber med TB- pa

pasienter før oppstart med forebyggend

pasienter som utvikler aktiv tuberkulose

monitoreres og overvåkes. I tillegg må 

tolke røntgen thorax dersom dette skal in

skal utføre og tolke tuberkulintesten h

tilleggsutstyr som er nødvendig for å 

nærmere her. 

 

Politiske spørsmål ifl. WHO:1
 Om Politiske spørsmål ifl. WHO1: 
 Om en skal tilby primær IPT til pasienter 

med HIV/AIDS 
 Om en skal tilby sekundær IPT til pasienter 

med HIV/AIDS 
 Varighet av IPT (vanligvis 6-9 mnd.) 
 Retningslinjer for pasienter som utvikler 

aktiv TB under IPT 
 Om screening før IPT skal inkludere røntgen 

thorax 
 Om screening før IPT skal inkludere 

tuberkulintesting, og hvilken cut-off som 
skal brukes ved definering av positiv 
reaksjon 

 Om VCT- klinikkene skal ha lager med 
isoniazid 

 Hvem av de ansatte ved VCT- klinikkene 
skal regnes for kompetent til å screene og 
forskrive IPT 

 Kriterier som definerer hvilke VCT- 
klinikker som er egnet for IPT 

 Om pyridoxin skal gis rutinemessig sammen 
med IPT, eller kun til pasienter som utvikler 
symptomer på sensorisk nevropati 
sienter om hvordan de screener og registrerer 

e behandling; hvordan de skal forholde seg til 

 under IPT og hvordan forskrivningen av IPT skal 

de VCT- ansatte få opplæring i hvordan de skal 

tegreres i diagnostiseringsregimet, og hvordan de 

vis denne inkluderes i utredningen.1 Hva slags 

gjennomføre IPT på en VCT gjennomgås ikke 
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Diagnostisering

Forutsetningen for at en skal kunne starte med IPT mot tuberkulose er at en har 

gjennomgått adekvat screening for å utelukke aktiv sykdom. Dette fordi en risikerer 

utvikling av medikamentresistens, da preventiv behandling ikke er tilstrekkelig for aktiv 

tuberkulose.9,35 Regimet med mikroskopering av ekspektoratprøver er den måten dette 

gjøres på i dag. WHO og UNAIDS anbefaler imidlertid at det i tillegg rutinemessig tas 

røntgen thorax for å sikre at aktiv tuberkulose ikke foreligger.35 Mange u- land har 

imidlertid dårlig tilgang til røntgenundersøkelser,29 og den ovennevnte anbefalingen blir 

derfor vanskelig å gjennomføre flere steder. Studier ved VCT- sentre i Botswana, Uganda 

og Zambia antyder at forekomst av tuberkulose hos HIV- positive uten symptomer er 

veldig lav. De som gjennomførte studien, følte seg derfor trygge på å utelate røntgen thorax 

på asymptomatiske pasienter før oppstart av profylaktisk behandling.29 

Diagnostisering av latent tuberkulose byr om mulig på enda større utfordringer enn 

diagnostisering av aktiv TB. De med latent infeksjon har ingen symptomer, og kan derfor 

ikke plukkes ut etter klinikken. Infeksjonen kan imidlertid påvises ved hjelp av en 

tuberkulintest.11 WHO gir ingen konkrete retningslinjer for om tuberkulintesting må 

gjennomføres før oppstart av IPT. Denne avgjørelsen overlater de til nasjonale 

beslutningstakere (se tekstboks). Alle studiene WHO bygger sine anbefalinger på (se 

senere), viser imidlertid at profylaktisk behandling har signifikant bedre effekt hos de med 

positiv tuberkulintest, sammenlignet med de med negativ eller anergisk reaksjon.35,36 

Dersom en skal ha klare og evidensbaserte retningslinjer for når og til hvem en skal tilby 

IPT, impliserer dette derfor at tuberkulintesting bør inngå i diagnostiseringsalgoritmen før 

profylakse initieres. Tuberkulin er imidlertid ikke tilgjengelig ved alle helseinstitusjoner, 

det er dyrt, har kort holdbarhet og må ikke utsettes for lys eller varme. I de fleste tilfeller 

må en derfor klare seg uten,11 hevder IUATLD. Det kan derfor også i dette tilfellet bli en 

utfordring å sikre nøyaktige og presise diagnostiske metoder i flere av områdene hvor 

profylaktisk behandling tenkes innført.  

WHO og UNAIDS har imidlertid skissert en alternativ tilnærmingsmåte i fravær av 

tuberkulintest. De foreslår følgende utvelgingskriterier når det gjelder hvem som bør 

vurderes for profylaktisk behandling av de med HIV- infeksjon: 1) de som bor i 

høyprevalensområder for TB (antatt forekomst > 30 %); 2) ansatte i helsevesenet; 3) de som 

bor i samme husholdning som TB- pasienter; 4) innsatte i fengsel; 5) gruvearbeidere.35 

Problemet knyttet til punkt 1 i disse retningslinjene er at de fleste u-land har en TB- 
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prevalens over 30 %. Estimert totalprevalens for Afrika er 35 %, mens det for enkeltland 

oppgis følgende prevalens: Sør-Afrika 38 %, Etiopia 36 %, Kenya 36 % og Zimbabwe 36 

%.37 Dette betyr at i mange tilfeller er de ovennevnte utvelgingskriteriene kun til begrenset 

hjelp. 

Den vanlig brukte anbefalingen for når tuberkulintesten oppgis å være positiv, er ≥ 5 m.m. 

indurasjon.12,38,39 HIV- positive er mer tilbøyelig til å generere negativ tuberkulintest. Dette 

ses imidlertid hyppigst hos de med langtkommen sykdom og redusert CD4-tall.12 Det 

faktum at tuberkulintesten oftere er negativ hos HIV- positive, representerer imidlertid 

ikke et reelt problem i forhold til utvelgelsen av hvem som skal tilbys forebyggende 

behandling. Dette fordi studiene WHO bygger sine anbefalinger på har vist at preventiv 

terapi har signifikant bedre effekt for de med positiv tuberkulintest, og i første rekke derfor 

kun bør tilbys disse.35 Antallet som skal tilbys profylaktisk behandling vil derimot være 

avhengig av hvor "cut- off" for tuberkulintesten settes. Dette vil påvirke antallet med 

positiv test og dermed hvem som, etter WHOs anbefalinger, er kvalifisert for behandling. 

Hvor denne grensen skal settes, er noe WHO overlater til de nasjonale politikerne å 

avgjøre. 

Behandling 

En oversiktsartikkel utarbeidet av Cochrane, som WHO refererer til, viser at preventiv 

behandling versus placebo reduserte risikoen for aktiv TB med 36 % hos HIV- positive. 

Hvilket medikamentelt profylaktisk regime man valgte, var likegyldig med tanke på type 

medikament, doseringsfrekvens og varighet av behandlingen.2 Alle regimene reduserte 

forekomst av aktiv tuberkulose sammenlignet med placebo. Ved sammenligning av de 

ulike medikamentregimene fant de ingen forskjell i forekomst av tuberkulose. Hos de med 

positiv tuberkulintest, reduserte profylaktisk behandling risikoen for aktiv TB med 62 %. 

En fant liknende tendens hos de med negativ tuberkulintest og anergisk reaksjon, men 

disse resultatene var ikke statistisk signifikant. De kunne ikke påvise signifikant effekt i 

form av redusert mortalitet ved preventiv behandling versus placebo. Blant de med positiv 

tuberkulintest syntes imidlertid forebyggende terapi å redusere dødelighet. Når det gjaldt 

bivirkninger, var sannsynligheten for å avslutte behandlingen større for 

kombinasjosbehandlinger enn for isoniazid monoterapi.36 

 
2 Alle studiene som ble inkludert evaluerte isoniazid, enten ved å sammenligne med placebo eller med 
følgende kombinasjonsregimer; isoniazid + rifampicin, rifampicin + pyrazinamid, isoniazid + rifampicin + 
pyrazinamid. 
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WHO anbefaler isoniazid som selvadministrering i seks til ni måneder som profylakse.9 

Oversiktsstudien referert over, kunne ikke påvise bedre effekt av isoniazid sammenlignet 

med andre regimer. En annen av studiene WHO bygger på, viser imidlertid en tendens mot 

at isoniazid har noe bedre effekt.35 Behandling med isoniazid monoterapi gir også et 

enklere regime enn ved fler- medikament- regimer. Studier har vist at færre slutter pga 

bivirkninger36 og det er ikke påvist noe som tyder på at det er kontraindisert eller lite 

heldig med samtidig antiviral behandling.9 Regimer med rifampicin anbefales ikke pga 

risiko for medikamentresistens35 og interaksjoner med antivirale medikamenter.6 Ved 

sammenligning av ulike medikamentregimer, var et 6-måneders isoniazidregime også det 

som resulterte i de laveste totale kostnadene.40 IUATLD anbefaler også isoniazid som 

forebyggende behandling mot tuberkulose hos HIV-positive.11 WHOs retningslinjer for 

valg av medikament er således i tråd med andre fagmiljøers anbefalinger.

 

Implementering av preventiv behandling og tilhørende utfordringer 

WHO anbefaler at IPT tilbys ved VCT- klinikker og integreres i HIV/AIDS-programmet.9,35 

Noe av grunnlaget for dette ligger i at forebyggende behandling ikke må kanalisere 

ressurser bort fra behandling av aktiv tuberkulose eller tilføyes allerede overbelastede 

tuberkuloseprogram. Hovedoppgaven til tuberkuloseprogrammene skal fortsatt være 

diagnostisering og behandling av aktiv tuberkulose.35, 36 Tuberkuloseprogrammene har 

riktignok erfaring med forebyggende behandling hos barn som lever i samme husholdning 

som TB- pasienter, men de har ikke den kompetanse som HIV/AIDS- helsetjenestene har 

på HIV- relaterte sykdommer og plager. Satt inn i en kontekst hvor en helhetlig omsorg for 

HIV- positive pasienter er viktig, er det derfor å foretrekke at behandlingen styres fra VCT. 

WHO og UNAIDS foreslår imidlertid at selve administreringen og tilførselen av 

medikamenter til VCT- klinikkene, gjøres via eksisterende TB-program.35 

Tuberkuloseprogrammene har lang erfaring og en godt opparbeidet infrastruktur når det 

gjelder medikamentlevering,22 og det vil derfor være fordelaktig å benytte seg av denne 

istedet for å opprette nye rutiner.  

Til nå har mangelen på utstrakt VCT- virksomhet og utfordringene rundt det å ekskludere 

aktiv tuberkulose, ført til at bruken av preventiv terapi ikke er rutine i høy-insidensland.29 

Det påpekes også fra flere hold at IPT til HIV- positive ikke bør være og foreløpig heller 

ikke har kapasitet til å være, noen primærstrategi for å kontrollere utbredelsen av 
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tuberkulose.35,41 For at denne intervensjonen skal ha innvirkning på insidensen av TB, må 

forebyggende behandling administreres til et stort antall personer. På kort sikt vil derfor 

tilbudet om IPT til HIV- positive være begrenset av antall steder som kan tilby 

behandlingen, ergo antall VCT.35 En økning i VCT- kapasiteten vil derfor også kunne bety 

en positiv utvikling på kontrollen av TB som et resultat av IPT.  

WHO erkjenner også i sine retningslinjer at en står overfor en rekke utfordringer når det 

gjelder gjennomføringen av et tilbud om forebyggende behandling til HIV-positive.9 Et 

slikt tilbud krever et regime med mange påfølgende trinn: 1) identifisering av HIV- 

positive; 2) screening for å utelukke aktiv tuberkulose; 3) screening for å påvise de som 

mest sannsynlig er infisert med MTb; 4) tilgang til medikamenter; 5) oppslutning om 

behandlingen.35 

De fleste u-land har per i dag heller ikke tilgang til nøyaktige og valide 

diagnostiseringsmuligheter verken når det gjelder aktiv eller latent tuberkulose. WHO kan 

heller ikke vise til forskningsresultater som kan veilede beslutningstakerne fullt ut i 

prosessen med å utlede konkrete diagnostiseringsalgoritmer. På WHOs tredje TB/HIV- 

samarbeidsmøte i juni 2003 og på det femte TB/HIV- gruppemøtet i februar 2004, ble 

derfor nødvendigheten av ytterligere forskning og strukturert gjennomgang av 

eksisterende studier på dette området understreket.18,42 Resultater fra ProTEST og andre 

studier viser også at oppslutningen om IPT er dårlig. Enkelte studier refererer en 

oppslutning på mellom 60-80 %,35 mens resultater fra ProTEST i Sør- Afrika viser en 

oppslutning på 32-68 %. I pilotprosjektet i Zambia er erfaringen tilsvarende dårlig; 30 % av 

de som startet med IPT sluttet etter første konsultasjon. Årsakene til dette var ifølge 

pasientene at behandlingen avdekket deres HIV- status og at de hadde fått for dårlig 

informasjon.15 

En står fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder implementeringen av WHOs 

anbefalinger for tuberkulosekontroll i eksisterende HIV/AIDS- programmer. Noen av disse 

har WHO overlatt til de nasjonale beslutningstakerne å løse, andre områder bør være 

gjenstand for ytterligere forskning før en kan sikre en evidensbasert 

implementeringsstrategi. Foreløpige resultater fra ProTEST viser imidlertid at en 

integrering av TB/HIV- aktiviteter både er fruktbar og gjennomførbar, dersom forholdene 

legges til rette for det. Og for å kontrollere de to ekspanderende epidemiene, er et 

samarbeid mellom de to programmene en obligat del av veien til målet. 
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Hva kan TB- program lære av HIV- program? 
 

WHO anbefaler at behandlingen av tuberkulose fortsatt følger DOTS- prinsippet.1,22 Det er 

imidlertid en økende erkjennelse rundt behovet for en ny og utvidet strategi for å kunne 

håndtere den stadig økende andel TB- pasienter som er et resultat av HIV- epidemien. De 

nasjonale tuberkuloseprogrammene har flere steder hatt store problemer med å 

tilfredsstille det økende behovet etter den modellen DOTS har blitt praktisert frem til i dag. 

Det offentlige helsevesenets tilbud ved tradisjonelle klinikker, har ingen mulighet til å sikre 

et adekvat tilbud til alle som trenger det.19,43  

Tiden har derfor blitt moden for å bringe inn nye perspektiver på tuberkuloseomsorgen, og 

kanskje også ekstrapolere noe av de strategiene som har vært gjeldende i HIV/AIDS- 

omsorgen. Som tidligere nevnt, er de eksisterende TB- og HIV- programmene utgått fra 

ulike perspektiver. HIV- programmene har vektlagt lokalsamfunnets og 

pasientorganisasjoners involvering i HIV- omsorgen,29 hatt mer fokus på etikk  og 

enkeltindividet, samt opplysningsarbeid. Tuberkuloseprogrammene har hatt en sterk 

forankring opp mot en mer rigid struktur som har utledet konkrete retningslinjer for 

hvordan tuberkuloseaktivitetene skal implementeres. Hovedfokuset har ofte vært på selve 

gjennomføringen av DOTS- strategien og sykdomskontroll, og ikke så mye på den enkelte 

pasient.19 Det har heller ikke vært så utbredt å engasjere lokalsamfunnet i gjennomføringen 

av tuberkuloseomsorgen. Tilbudet har i hovedsak blitt gitt ved lokalsykehus og TB- 

klinikker, og en har ofte basert seg på at pasientene måtte komme dit for å få behandling. 

Som et resultat av det stadig økende presset på de nasjonale TB- programmene tvinget det 

seg frem et ønske om å øke kapasiteten og forbedre resultatene i forhold til eksisterende 

situasjon. Dette kunne blant annet gjøres ved å involvere nye aktører og nye prinsipper i 

kontrollen av tuberkulose. WHO tok derfor i 1996 initiativ til "Community TB Care in 

Africa"- prosjektet, hvor hovedhensikten var å evaluere og promotere lokalsamfunnets 

bidrag i TB-omsorgen.43 De utarbeidet i tillegg i 2002 "An expanded DOTS". Her blir DOTS 

promotert som en helhetlig og multisektoriell tilnærmingsmåte, og en anbefaler en mer 

fleksibel implementering av DOTS-strategien.19 De påpeker blant annet at en må utvikle en 

mer pasientsentrert tilnærming, at lokalsamfunnet må involveres i TB- omsorgen og at en 

bør satse på hjemmebaserte tjenester, og en økende koordinering av aktiviteter mellom TB- 

og HIV-programmer.22  
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De siste årene har en også sett endringer i den retning fra tuberkuloseprogrammene sin 

side. De beveger seg mer mot et pasientsentrert fokus, med desentraliserte diagnosesentre 

på mer perifert beliggende klinikker, og med tilbud om behandling i lokalsamfunnet eller i 

hjemmet.29 En oversiktsstudie av Maher viser da også at en oppnår gode resultater når 

lokalsamfunnet deltar i TB- omsorgen. Resultater fra "Community TB Care in Africa"- 

prosjektet og andre studier har også vist at et slikt behandlingstilbud er mer 

kostnadseffektivt enn det tradisjonelle tilbudet.24, 43 I tillegg påpekes det fra flere at en slik 

strategi med å involvere et helt samfunn i omsorgen for de med TB og HIV, kan bidra til 

økt åpenhet rundt TB og HIV/AIDS, og dermed redusere stigmatiseringen rundt 

sykdommene.44

WHO anbefaler også at en må arbeide for en økende koordinering av aktiviteter mellom 

TB- og HIV- programmer.22 En studie gjennomført i Zambia tyder på at et slikt samarbeid 

kan være fruktbart. Her sammenlignet de DOTS- strategien som en integrert del av et 

eksisterende "HIV/AIDS- home care programme", med den tradisjonelle måten å tilby 

medisinene på, ved en lokal klinikk. I intervensjonsgruppen kom frivillige hjem til 

pasienten daglig; hver pasient fikk sin "personlige overvåker" de første to månedene 

(intensivfasen). De fant at behandlingsresultatet (dvs. antall som ble frisk) var signifikant 

høyere (54.2 % vs. 22.9 %), og antallet som avbrøt behandlingen før den var fullført, var 

signifikant lavere (8.3 % vs. 22.9 %) i gruppen som fikk DOT via hjemmebaserte tjenester 

enn blant de som fikk TB- behandling på en klinikk. Også innlevering av kontrollprøver av 

ekspektorat var høyere i intervensjonsgruppen.23 Dette taler derfor for at en i omsorgen for 

de med TB/HIV- koinfeksjon, kan benytte seg av eksisterende HIV/AIDS- program og -

omsorgstilbud. En slik strategi vil redusere belastningen på de nasjonale 

tuberkuloseprogrammene og en sikrer en mer helhetlig omsorg for pasientene. Nsutebu et. 

al understreker også betydningen av å utnytte erfaringene fra programmer som tilbyr 

hjemmebaserte tjenester, slik at denne strategien kan ekspanderes og dermed sikre omsorg 

og behandling til det stadig økende antall TB/HIV-pasienter.44  

Før oppstart av en slik koordinering, kan en bruke ansatte ved TB- og HIV/AIDS- klinikker 

til å lære opp de ulike aktørene som skal delta i gjennomføringen av en hjemmebasert 

omsorg. Disse må få opplæring i symptomer på TB, generell omsorg for pasienter med 

TB/HIV, gjennomføringen av DOT, bivirkninger av medikamentene og hvordan en 

forholder seg til de som avslutter før fullendt behandling.1 
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Lienhart og Ogden påpeker at en del av årsaken til at DOT- strategien ikke har lyktes 

bedre, kan skyldes det faktum at den ikke tar hensyn til hvor viktig det er med individuelt 

tilpassede regimer og sosial støtte på en slik måte at en sikrer optimal tilgang til, og 

oppslutning om behandlingen. Å kontrollere tuberkulose handler ikke bare om hvordan en 

gir medikamentene, men også om hvordan en støtter pasienten gjennom prosessen fra 

diagnose til fullført behandling.19 Her kan nok tuberkuloseprogrammene se over til HIV- 

programmene og lære av deres tilnærmingsmåte, med vekt på støtte, "care" og tillit.13 

Maher viser også til at frivillige/personer fra lokalsamfunnet kan være viktige støttespillere 

for pasientene når det gjelder å motivere dem til å fullføre behandlingsregimet. I 

HIV/AIDS- programmene har hjemmebesøk fra medlemmer i lokalsamfunnet og fra 

selvhjelpsgrupper vært to strategier som er blitt benyttet til å styrke og oppmuntre 

HIV/AIDS- pasienter. Han anbefaler derfor at et slikt tilbud også bør bli en integrert del av 

alle TB-programmer.43   

En oversiktsstudie foretatt av Cochrane, viste også et bedre behandlingsresultat og bedre 

compliance dersom TB- pasienten selv fikk velge ”overvåker” (hvem som skulle 

administrere medikamentene).21 En studie fra Senegal som Lienhart og Ogden refererer til, 

påpeker også at en ved å gi pasienten mulighet til å velge hvem som skal ”overvåke” 

medikamentinntaket deres, kan styrke DOT.19 Dette kan derfor være ett skritt på veien mot 

mer individuelt tilpassede regimer og en mer pasientsentrert tilnærming. 

Økt satsing på hjemmebaserte tjenester og involvering av lokalsamfunnet i HIV/TB- 

omsorgen trenger ikke være hensiktsmessig kun med tanke på å øke tilgjengeligheten av 

behandlingen og compliance. Det er også en unik anledning til å utvide målgruppen hvor 

en driver "active case-finding".43 WHO påpeker i sine retningslinjer at en må intensivere 

jakten på tuberkulosetilfeller, og at en i denne jakten må inkludere ikke bare helsepersonell, 

men også tradisjonelle healere, pasientgrupper for de med HIV/AIDS og de som yter 

helsehjelp ute i lokalsamfunnet.1 Helsearbeidere som oppsøker pasienter i hjemmet, 

medisinmenn og healere som tar imot personer som ønsker hjelp og andre som er i kontakt 

med befolkningsgrupper hvor prevalensen av tuberkulose er høy, har en unik mulighet til 

tidlig å oppdage symptomer på TB. Et godt fungerende apparat som bygger på prinsippet 

om "a continuum of care" vil derfor tidlig fange opp suspekte pasienter, henvise dem til 

riktig instans og sikre adekvat behandling.43  
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Et system som involverer lokalsamfunnet og satser på at helsepersonell eller frivillige 

følger opp pasientene hjemme, er også mer tilbøyelig til å sikre optimal 

informasjonsutveksling mellom helsevesenet og pasientene.43 En kan nå ut til en stor andel 

mennesker med informasjon om både tuberkulose og HIV; om smittemekanismer, 

muligheter for forebygging og eksisterende behandlingstilbud, samt informasjon om 

fordelene ved å fullføre TB- behandlingsregimet. Konsekvensene av økt informasjon og 

bevissthet rundt TB og HIV/AIDS, samt økt ”case- finding”, diagnostisering og behandling 

av pasienter med tuberkulose, vil forhåpentligvis være en styrket og mer effektiv TB/HIV- 

kontroll. Resultater fra ProTESTs pilotprosjekt i Malawi viser da også nettopp dette; aktiv 

"case- finding" via hjemmebaserte tjenester har en direkte effekt på TB-kontrollen.15 

Det er klart at involvering av frivillige og personer i lokalsamfunnet, samt mer fokus på 

hjemmebaserte tjenester ikke kan erstatte det tradisjonelle tilbudet fra de nasjonale 

tuberkuloseprogrammene. En utvidet strategi som involverer mer enn det konservative 

tilbudet, samt en økt integrering av TB/HIV- omsorgen, er imidlertid en måte å 

komplettere og utvide kapasiteten på.23 Dette er sterkt etterlengtet og påtrengende 

nødvendig for å kunne håndtere den endrede tuberkulosesituasjonen i en uoversiktlig og 

kaotisk HIV- æra. 
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Integrering av HIV- aktiviteter i tuberkuloseprogram 
 

Afrika sør for Sahara er den delen av verden hvor HIV har hatt størst påvirkning på 

tuberkuloseutviklingen. Her er nærmest 70 % av tuberkulosepasientene koinfisert med 

HIV, og 90 % av de 25,3 millioner mennesker som lever med AIDS i dette området, vet ikke 

at de er HIV- positive.1 Mange land i Afrika når også nye topper når det gjelder 

tuberkulosetilfeller. Tall fra 2003 viser 400 tilfeller per 100 000.1 For mange HIV- infiserte, 

vil utviklingen av tuberkulose være første indikasjon på en underliggende HIV- 

infeksjon.2,18

Et samarbeid mellom TB- og HIV- programmene er avgjørende for å redusere antall HIV 

tilfeller blant tuberkulosepasienter. Det må settes fokus på tuberkulose og HIV som en 

koinfeksjon, da HIV er den faktoren som i størst grad driver TB- epidemien. På grunn av 

den store andel koinfiserte og overlappende symptomer, er TB- klinikkene svært egnet til å 

gjøre dette, ved å tilby HIV- testing og rådgivning til alle sine tuberkulosepasienter. Slik 

blir aktiv ”case- finding” av HIV- tilfeller en integrert del av tuberkuloseprogrammet.2 

 

Testing og rådgivning  
Etter anbefalinger fra WHO skal det tilbys HIV- testing og -rådgiving til alle 

tuberkulosepasienter i et område med HIV- prevalens over 5 %.  Ved overskredet kapasitet 

på TB- klinikkene, skal pasientene henvises til VCT for videre testing og rådgivning. HIV- 

testen skal være tilgjengelig og frivillig, det skal innhentes samtykke, og taushetsplikten 

skal ivaretas. En HIV- test er en inngangsport for videre omsorg, støtte og behandling for 

både HIV/AIDS- og tuberkulosepasienten. Fordelaktige ringvirkninger av dette tilkommer 

også pasientens familie, og i et større perspektiv samfunnet rundt pasienten.9 

WHO tenker at samarbeidet mellom VCT og TB- klinikker er helt essensielt for 

gjennomføring av dette. Helsearbeiderne ved de respektive klinikkene må utveksle 

informasjon og erfaringer fra sine fagområder, noe som kan gjøres ved et besøk på de ulike 

klinikkene. Arbeiderne ved tuberkuloseklinikkene må i større grad ha HIV som et tema i 

sine konsultasjoner, og promotere VCT- klinikker.1

Ved kontakt hos tuberkuloseklinikk testes pasienten først for tuberkulose. Avhengig av 

testresultatet behandles pasienten etter gjeldene tuberkuloseregime, eller tilbys IPT som 
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beskrevet tidligere. HIV- testing skal i følge WHO tilbys som ren rutine.9 Dette skal skje 

gjennom en pretestkonsultasjon helst utført av medisinsk personell. Målet er å fremskaffe 

informasjon om pasientens risiko for og symptomer på HIV- infeksjon, og i tillegg gi et 

bilde av pasientens kunnskaper om HIV/AIDS og evnen til å håndtere et eventuelt positivt 

resultat. Målet er at samtalen ender ut i et informert samtykke for utføring av en HIV- 

test.13 En studie fra Côte d’Ivoire viste at 91,8 % lot seg HIV- teste etter en slik 

pretestkonsultasjon. 16 

Testen etterfølges av en posttestkonsultasjon, som inneholder svaret på testen.13 Dersom 

HIV- testen er positiv vil en av fordelene med en hurtig ”finger-prick kit” - test, være at 

pasienten fortsatt er på kontoret og at han/hun lettere enn tidligere kan henvises videre og 

inkluderes i det som enkelte steder i litteraturen er blitt kalt en ”omsorgspakke”. Dette 

omfatter i tillegg til ferdigbehandling av tuberkulosen, henvisning til pasientforeninger, 

psykososial støtte, screening for seksuelle overførbare sykdommer (SOS), tilbud om 

forebyggende behandling for opportunistiske infeksjoner, og tilbud om ART.15, 41 

Er HIV- testen negativ, er det viktig å benytte sjansen til å gi konkret informasjon om 

hvordan en kan forebygge HIV. Pasienten skrives så ut av klinikkomsorgen etter endt TB 

behandling, i tilfeller der det ikke er aktuelt med ART.13,16      

 

Profylaktiske intervensjoner mot HIV 
I guidelines utarbeidet av WHO vektlegges det at TB - programmer skal legge strategier for 

forebyggende tiltak mot HIV, og etablere kontakt med VCT og HIV/AIDS- program. 

Kortfattet går intervensjonene ut på å redusere den seksuelle, parenterale og vertikale 

overføringen av HIV gjennom opplæring, informasjon om og promotering av en mer 

ansvarsfull og sikker seksuell atferd. Den mest effektive veien å gå for å stoppe HIV/AIDS- 

epidemien er å hindre spredning i de mest utsatt gruppene. WHO tilråder derfor å innføre 

et enkelt spørreskjema som screener pasienten for SOS ved alle TB- klinikker.2,9

WHO anbefaler at implementeringen av disse preventive intervensjonene gjøres ved at 

arbeidere ved TB- klinikker besøker VCT- klinikker og omvendt. Dette skal bedre 

informasjonsutvekslingen mellom TB- og HIV- miljøer. I tillegg må helsearbeiderne ved 

TB- klinikkene øve på å diskutere seksuelle anliggende med pasientene og anbefale bruk av 

kondomer. Det skal også være kondomer lett tilgjengelig på klinikken.1



Informasjon om preventive intervensjoner er spesielt viktig å få formidlet til de pasientene 

som tester negativt på HIV- testen. Disse har en sterk motivasjon til å forbli HIV- negative, 

og med riktig rådgivning og informasjon kan denne motivasjonen lede til en 

atferdsendring. Gjennom slik rådgivning er det også viktig å formidle et mer positivt 

budskap som kan fjerne noe av stigmatiseringen knyttet til både HIV og TB.7 

Hovedstrategien i HIV/AIDS- program har til nå i hovedsak vært profylakse, spesielt 

gjennom utdannelse og distribusjon av kondomer i høy- prevalensland. Farmer et. al. 

legger imidlertid vekt på at vi nå må innse at de eksisterende preventive tiltak ikke er 

tilstrekkelige i kampen mot HIV/AIDS. Farmer et. al. refererer i forbindelse med dette en 

artikkel skrevet av Mayaud som sier at mot slutten av det andre tiåret med AIDS- pandemi, 

har vi fortsatt ingen bevis på at primære preventive tiltak har effekt. Farmer uttrykker at de 

nåværende forebyggende strategiene ikke vil påvirke HIV- insidensen i de fattigste delene 

av verden, og at vi derfor trenger bedre preventive tiltak.27  

 

Omsorg og støtte til HIV- positive tuberkulose- pasienter. 
HIV/AIDS- pasienter som er under behandling eller ferdig- behandlet for sin tuberkulose, 

skal etter anbefalinger fra WHO ha videre tilgang på oppfølging, omsorg og støtte.9  

Helsearbeidere ved tuberkuloseklinikkene er alle 

ansvarlige for å være oppdatert på tilgjengelige 

HIV/AIDS- tilbud i lokalsamfunnet, slik at en kan sikre 

videre oppfølging av en HIV- pasient etter endt TB- 

behandling. Ofte er alternativet å henvise pasienten 

direkte til en HIV/AIDS- klinikk, som vil ta seg av den 

langsiktige behandling, støtte og omsorg.13

WHO anbefaler at livslang omsorg best gis så nærme 

hjemmet som mulig. Mye av den videre oppfølgingen 

foregår derfor i lokalsamfunnet. Dette krever mye 

organisering og støtte. En er avhengig av frivillige arbeidere so

helsearbeidere. For å få dette til å fungere er det viktig at den f

(home based community care) besøker de lokale TB- og HIV- 

kan en sikre et møte mellom både pasienten, klinikkarbeidern

dermed en mer helhetlig omsorg. Sistnevnte må få opplæ
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Politiske spørsmål ifl. 
WHO:1
Om det er akseptabelt å 
ha HBC- frivillige som 
støttespillere i TB- 
behandling og 
HIV/AIDS- omsorg. 
Hvilke kriterier som skal 
oppfylles før et distrikt 
starter å involvere HBC -
frivillige i tuberkulose- 
behandlingen og 
HIV/AIDS- omsorgen. 
m venner, familie og lokale 

rivillige arbeideren fra HBC 

klinikkene. På denne måten 

e og den lokale frivillige, og 

ring i og informasjon om 



tuberkulosebehandling, HIV/AIDS- omsorg og hvordan en skal støtte pasientene. Han må 

også informeres om utføringen av DOT, observasjon av bivirkninger og rapportering av de 

som ikke fullfører behandlingen.1, 17

WHO anbefaler at TB/HIV- pasienter mottar omsorg fra instanser på flere nivå i 

helsesystemet, som lokale støttegrupper, det lokale helsesenteret, distriktssykehus og 

spesialistsykehus på tertiærnivå. Disse ulike helsetilbudene må koordineres og utnyttes slik 

at pasienten får et tilfredsstillende omsorgstilbud. Gjennom dette sikrer en at pasienten får 

en større mulighet for emosjonell støtte, tidlig påvising av nye infeksjoner og symptomatisk 

behandling av sykdom i terminalstadiet. Pasientens familie er også sikret bedre støtte og 

oppfølging gjennom et slikt kontinuerlig helsetilbud.13 Det er imidlertid langt igjen til et 

slikt helhetlig tilbud. I følge UNAIDS og tall fra 2004, består pasientens hjem og venner for 

nesten 90 % av all omsorg.45 

 

Antiretroviral behandling 
WHO ønsker å gi alle HIV- positive 

tuberkulosepasienter et tilbud om ART. Som 

tidligere nevnt er minst 90 % av alle HIV- positive i 

Afrika sør for Sahara uvitende om sin HIV- status. 

Denne situasjonen gjør derfor innføring av ART til 

en utfordring. TB- og HIV/AIDS- programmene må 

samarbeide om å lage en strategi for å gjøre en slik 

behandling mulig. Behandlingsregimet og 

starttidspunkt er bestemt etter gitte kriterier. Dette er 

en livslang behandling og krever høy compliance for 

å redusere risiko for medikamentresistens. DOT er 

derfor blitt foreslått som en modell for 

implementering av ART.2,9

For å kunne gjennomføre den ART, anbefaler WHO i 

første omgang å vurdere om det i hele tatt er 

kapasiteten til dette ved de ulike TB- og VCT- 

klinikkene. For å få gjennomført dette er det mange ledd som må involveres. VCT- 

rådgivere, arbeidere på TB- klinikker og lokale helsearbeidere må alle få mer informasjon 

Politiske spørsmål ifl. WHO: 1 

 Kriteriene for hvilke nivå av 
helsesektoren som skal 
forskrive, dele ut og overvåke 
ART, og om det er kapasitet til 
dette. 

 Hvilke 
medikamentkombinasjoner 
skal brukes i ART- regime. 

 Kriteriene for start av ART, 
laboratorie- eller kliniske 
kriterier 

 Vil DOT være nødvendig. 
 Om ART skal startes eller 

kontinueres hos HIV pasienter 
som utvikler TB. 

 Hvordan monitorere og 
behandle bivirkninger, 
overvåke resistens og mislykket 
ART - behandling. 

 Hvordan sikre medikament– 
sikkerhet? 

 Strategier på å gjøre samfunnet 
klar over fordeler og risiko ved 
ART.  
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om ART, da det er disse som skal stå for promotering og registrering av ART. De skal også 

støtte pasienter som bruker denne behandlingen, samt registrere bivirkninger.1

Antiretroviral behandling er per i dag mer unntaket enn regelen i lavinntektsland. Ved 

utgangen av juni 2004, ble det anslått at 5,5 millioner mennesker trenger ART. Kun 440 000 

mennesker har så langt fått tilgang på denne behandlingen, 150 000 av disse lever i Afrika. 

Dette er noe som tilsvarer 4 % av behovet i denne regionen. Gapet mellom behov og 

dekning er derfor fortsatt stort, og WHO har derfor et mål om at 3 millioner mennesker 

skal tilbys ART innen 2005,”3 by 5”.17 Ved å integrere HIV- aktiviteter i eksisterende TB- 

program øker mulighetene til å nå dette målet. En øker da diagnostiseringen av HIV og 

identifisere dermed pasienter som er berettiget antiretroviral behandling.1

ART leder HIV fra å være en dødelig sykdom til å bli en kronisk tilstand, på grunn av sin 

positive effekt på forventet levetid. Som en positiv ledsagende effekt, kan dette gi økt 

pågang til HIV- testing, økt optimisme og redusert stigmatisering.8

Hvem skal så på en rettferdig måte tilbys ART? Det første og avgjørende er selvfølgelig at 

pasienten selv ønsker behandling. Faktorer som i i-land har vært med på å bestemme hvem 

som skal starte med ART, er CD4- tall i tillegg til andre laboratorietester, og det er 

utarbeidet ”cut- off”- grenser på når en skal starte behandling i forhold til CD4- tall og 

virusmengden i serum.14 I de fleste lavinntektsland er imidlertid ikke disse diagnostiske 

markørene tilgjengelige, og en må ofte kun basere seg på enkle kliniske kriterier. WHO 

angir imidlertid HIV- antistoffer og hemoglobin eller hematokrit som det absolutte 

minimum av laboratorietester før behandlingsoppstart. Rasjonale bak dette er at det må 

bevises at en person er HIV- infisert før en initierer behandling.14 WHO har også utarbeidet 

sin egen stadieinndeling for HIV- infeksjon (Appendix 2). Ut i fra denne anbefaler de ART 

til pasienter med symptomer (stadium 4, langtkommet stadium 3), uavhengig av CD4- tall, 

og behandling for de med tidlige symptomer (stadium 2 og 3). Behandling av de 

asymptomatiske er kun mulig å avgjøre ved å undersøke CD4- tallet. En står derfor fortsatt 

overfor store utfordringer når det gjelder utvelgelse av hvem som skal tilbys ART. 

Internasjonalt blir det jobbet med å danne mer formelle inklusjonskriterier for hvem ART 

skal inkludere.14,27

Mange av kandidatene for antiretroviral behandling har tuberkulose, eller utvikler dette 

under ART- behandling. Pasientene som diagnostiseres med tuberkulose og som i etterkant 

viser seg å være HIV- infiserte, behøver imidlertid ikke å stå på antiretroviral behandling 
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samtidig. Grunnen til dette er at tuberkulose i motsetning til andre opportunistiske 

infeksjoner, manifesterer seg tidligere i HIV- forløpet og dermed før pasienten er så 

immunsupprimert at ART behøves.6,8,27

Ut i fra retningslinjene som WHO anbefaler i dag er det enkleste å vente med ART til 

tuberkulosen er ferdigbehandlet. Det er imidlertid viktig å legge vekt på at en slik 

forsinkelse av ART kan resultere i HIV- relatert sykdom og død hos pasienter med lave 

CD4- tall.14 Det er få data som gir konkrete anbefalinger på hvor i forløpet av 

tuberkulosebehandlingen ART bør startes, når dette er nødvendig. I følge rapporten fra det 

tredje samarbeidsmøtet til den globale HIV/TB gruppen, jobbes det nå med å sette opp 

klare retningslinjer for dette.18 Gjeldende anbefalinger fra WHO er initiering av ART 

mellom fire til åtte uker etter start av anti- TB- behandling, ved symptomgivende sykdom 

eller ved CD4 tall < 200, dersom denne undersøkelsen er mulig å gjennomføre. Ethvert 

spørsmål om behandling må individualiseres basert på reaksjonen på 

tuberkulosebehandlingen, bivirkninger og hvor klar pasienten er til å starte ART i tillegg til 

TB- behandlingen.18

Den antiretrovirale behandlingen for pasienter med tuberkulose koinfeksjon er: zidovudine 

(ZDV), lamivudine (3TC), abacavir (ABC). Dette er en livslang behandling der oppslutning 

om medikamentbehandlingen er en av de viktigste komponentene til suksess. Dårlig 

overholdelse kan føre til økte virale mengder, utvikling av medikamentresistens og dårlig 

immunologisk og klinisk utvikling. Nødvendig informasjon og opplæring av pasienten før 

behandlingsstart er viktig. For å øke compliance er et av elementene og redusere antallet 

tabletter og doseringer, til maksimalt to doseringer daglig.14  

Ved samtidig behandling av HIV og TB, er medikamentinteraksjoner er en stor utfordring. 

ART kan forsterke den toksiske virkningen av tuberkulosemedikamentene. I tillegg 

induserer tuberkulosemedikamentet rifampicin cytochrom P450-3A- systemet, noe som 

øker metabolismen av antiretroviralmedikamentene PI og NNRTI.  Dette medfører et sub- 

terapeutisk konsentrasjonsnivå i plasma, og en risikerer en utvikling av ufullstendig viral 

suppresjon, etterfulgt av resistensproblematikk. Løsningen på dette problemet er enten å 

øke den antiretrovirale medikamentdosen eller bruke rifabutin som erstatning for 

rifampicin. Dette medikamentet induserer CYP450 systemet i mindre grad.6,38 Paradoksal 

immunreaksjon, med forsterkede symptomer på tuberkulose, er også tidvis et problem. 

Dette opptrer idet HIV- pasienter som behandles med antituberkuløs medikasjon starter 
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opp med ART. Slike paradoksale reaksjoner er hovedsakelige selvbegrensende og varer 

generelt i 10- 40 dager.6

Et mer integrert behandlingssystem og innføring av ART vil ha stor innvirkning på HIV- 

relaterte TB- tilfeller, både i form av redusert morbiditet og ikke minst en dramatisk 

reduksjon i mortalitet. Dette er grunnet i at ART reduserer den virale mengden til et ikke- 

påvisbart nivå hos de fleste pasienter. Den lavere virusmengden reduserer forekomsten av 

opportunistiske infeksjoner, deriblant TB, antallet sykehusinnleggeleser og mortaliteten.27



 43

Hva kan HIV- program lære av TB- program? 
 

Årsaken til at det fortsatt er stor mangel på antiretroviral behandling i u-land er forklart 

med høye medikamentkostnader og mangelen på en adekvat infrastruktur som kan tilby 

disse medikamentene på en strukturert, sikker og tilfredsstillende måte.41 Den forholdsvis 

nylige opphevingen av ”patentmonopolet” og prisreduksjonen på de antiretrovirale 

medikamentene, kan bringe nytt liv i håpet om økt tilgang på medikamenter.28 Som et 

mulig ledd i å sikre infrastruktur og compliance er DOTS blitt foreslått av flere aktører som 

en mal for implementering av ART.1,26,27

DOTS er det nåværende kontrollprogrammet for tuberkulose som anbefales internasjonalt,1 

og det har i mange år vært jobbet med etablering av nasjonale tuberkuloseprogram og -

strategier. Siste oppdaterte rapport fra WHO viser at 69 % av verdens befolkning bor i land 

eller deler av land der DOTS er tilgjengelig.20,30 Før HIV- infeksjonen gjorde sitt inntog på 

80- tallet, var det tydelige tegn til fallende prevalens av tuberkulose, nettopp grunnet 

DOTS. Uten dette regimet ville antagelig tuberkulosetallene vært mye høyere.1

Det er nå et påtrengende behov for å utarbeide enkle og vedvarende strategier for 

igangsettelse og implementering av behandling og omsorg til et stort antall HIV- pasienter i 

u-land. Dette skal skje i et underutviklet helsesystem, der ressurser til bygninger og 

personale samt infrastruktur ikke er tilgjengelig. Det eksisterende DOTS- regimet har i 

mange u-land en veletablert infrastruktur og det foreslås derfor at HIV- omsorgen samt 

ART- behandling skal inkluderes og distribueres i dette programmet.18, 32 Det å inkludere 

ART i en eksisterende TB - kontroll infrastruktur vil være kostnadseffektivt.41  

En undersøkelse fra Haiti, et av de fattigste landene i verden, viste at ART lot seg 

implementere i et eksisterende DOTS- regime med stor suksess. Det som her hadde størst 

innvirkning på det positive resultatet var DOT, gratis og kontinuerlig medikamenttilførsel 

og tilstrekkelige sosiale tilbud. Med kun 60 pasienter som materiale i denne 

pilotundersøkelsen, er ikke dette resultatet noe som automatisk kan generaliseres. Likevel 

viser denne studien at ART kan integreres i DOTS også i lavinntektsland. Regimet er 

imidlertid svært avhengig av en kontinuerlig medikamenttilførsel. Undersøkelsen referer 

er også flere positive følger av ART behandlingen, som at pasientene gikk opp i vekt, ble så 

friske at de gikk tilbake til jobb og i større grad klarte å ta vare på barna sine.26,27
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I land med høy prevalens av HIV/AIDS vil det være stor etterspørsel av ART. Dette vil føre 

til enorm pågang, og kapasiteten ved TB- programmet vil bli totalt overskredet. Et annet 

problem er at mye av ART- behandlingen må skje i samme kontekst som TB- behandling. 

Dette utgjør en risiko med tanke på at flere HIV- pasienter kan bli smittet med TB.41 For 

ikke å overbelaste TB- programmene, kan en løsningen ligge i at TB- klinikkene kun har 

ansvaret for den antiretrovirale behandlingen av HIV- infiserte under TB- behandling. Når 

tuberkulosen er ferdigbehandlet, kan hovedadministreringen av ART overflyttes til VCT og 

HIV/AIDS- programmene. Positive aspekter ved denne ordningen kan sees i forhold til 

monitorering av medikamentinteraksjoner og et tettere samarbeid mellom de to 

programmene.32,41

Det kan være vanskelig å fullt ut integrere ART inn i et eksisterende DOTS regime. 

Løsningen kan da være å bruke DOTS som en mal. Harries et. al. foreslår å ekstrapolere 

ART direkte fra de fem punktene som DOTS består av. Dette vil danne grunnlaget for et 

regime som i større grad er tilpasset ART. På denne måten kan ART samordnes med de 

øvrige tiltakene i HIV/AIDS- programmet.41

HIV- og TB- problematikken overlapper på flere områder. Det er imidlertid viktig å være 

klar over ulikhetene ved HIV- og TB- behandling. Disse forskjellene kan gjøre at DOTS- 

regimet ikke på langt nær fungerer like bra for administrering av ART som for 

tuberkulosemedikamentene.41,46

HIV- behandlingen administreres daglig og er en livslang behandling, i motsetning til TB 

behandling som kun er for en begrenset periode. Logistikken for ART- programmet er 

derfor mer krevende.41,47 På dette grunnlaget blir noe av målsetningen for den direkte 

observerte ART å fremme utviklingen av nødvendige evner hos pasienten, slik at 

selvadministrering blir en mulighet.46 En oversiktsartikkel foretatt av Cochrane, hvor de 

sammenlignet tradisjonell DOT versus selvadministrering, viste ingen signifikant forskjell 

på behandlingseffekt. Der hvor pasienten selv fikk velge ”overvåker”, fant de signifikant 

forskjell både når det gjaldt behandlingsresultat og compliance, sammenlignet med 

selvadministrering. Kvaliteten på interaksjonen mellom pasient og ”overvåker” kan være 

en av hovedfaktorene for dette resultatet og ikke selve DOT.21,48  

Det overordnete målet med DOTS er å øke oppslutningen om ART. På grunn av at DOT for 

HIV ikke vil bli det samme som DOT for TB, kan det vise seg at fleksibilitet er nøkkelen til 

suksess når det gjelder DOT for HIV- pasienter. Strategien må individualiseres i mye større 



 45

grad enn DOTS hos TB pasienter, grunnet livslang behandling og mye stigmatisering 

knyttet til HIV/AIDS diagnosen. Enkelte studier foreslår at alle individer skal kunne velge 

selv hvor de vil motta medisinen, hvor ofte og om dette skal utføres ved en kombinert 

selvadministrering og ”overvåking”. På denne måten blir strategien pasientsentrert og 

integrert inn i ulike kulturelle forskjeller.46,47

En annen forskjell mellom TB og HIV, er den offentlige helserisikoen. Grunnet smitteveien 

til tuberkulose, prioriterer det offentlige helsevesenet DOT for TB i mye større grad enn for 

HIV. HIV- infiserte kan ikke tvinges inn i et DOT- regime på samme måte som TB- infiserte. 

Hvis det blir innført tvang i henhold til DOT for HIV- infiserte kan dette lede denne 

pasientgruppen vekk fra helsevesenet.20

Som nevnt innledningsvis består DOT av fem punkter, der det i stor grad blir fokusert på 

den direkte observeringen av medikamentinntaket. Liechty et. al. legger i sin artikkel vekt 

på at suksessen til DOTS ikke bare er et resultat av den direkte observeringen av 

medikamentinntaket. DOTS har også dannet et støtt grunnlag for forsyning og 

distribuering av medikamenter. I tillegg har det et godt fungerende rapporteringssystem 

som fungerer som en toveis kommunikasjon mellom sentrale og perifere nivå. Dette er 

punkter som er svært viktig at fungerer også ved en implementering av ART.28 Slik 

situasjonen er i dag, eksisterer det ikke noen infrastruktur rundt HIV/AIDS- programmene 

for administrering av ART. Da WHO sitt mål er å behandle 3 millioner mennesker med 

ART innen 2005, må en sannsynligvis foreløpig benytte de veletablerte infrastrukturene til 

TB- programmet. Distribusjonen av ART kan gjøres via TB- klinikker. Det er imidlertid 

foreslått at en sentralisert ”Green Light” komité skaffer og distribuerer ART, noe som vil 

lette arbeidet på klinikkene.17,26

Tuberkuloseregistrene er veletablerte systemer som fungerer bra, og er godt integrert i 

DOTS i de fleste land. Registrering og overvåking er et ”system for innsamling av 

informasjon som trengs for å forsvare, utforme, planlegge og evaluere den offentlige 

helsebehandlingen”. Registrering av pasienter og behandlingsresultater er en styrke ved 

DOTS- strategien som HIV/AIDS- programmet kan utnytte og lære fra. En slik registrering 

kan også være en mal for registrering av andre HIV- relaterte opportunistiske infeksjoner.10 

WHO anbefaler at NTP i hvert land skal ta ansvaret for registrering og overvåking av HIV- 

tilfeller blant TB- pasienter. Der det er mulig kan imidlertid NTP og NAP dele ansvaret. 

Interaksjon mellom programmene og flyt av informasjon skal da først avklares på nasjonalt 
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nivå. WHO foreslår også å endre og utvide det eksisterende TB- registeret slik at det 

inkluderer HIV- relatert informasjon. Dette registeret vil da blant annet inneholde 

informasjon om pasienten har utført HIV- test og eventuelt resultatet på denne. I følge 

WHO må eksisterende registreringssystem og nåværende epidemiologiske situasjoner 

vurderes før implementering av et integrert TB/HIV- registreringssystem kan iverksettes. 

Det regionale WHO- kontoret i Afrika, har i samarbeid med Universitetet i California, 

utarbeidet en steg- for- steg- guide som skal gjøre implementeringen enklere å 

gjennomføre. For et effektivt registreringssystem må det finansielle være tilrettelagt slik at 

det eksisterer en støttende infrastruktur.10

Store fremskritt er blitt gjort gjennom de siste årene slik at ART er blitt en realistisk 

mulighet også for de mest ressursfattige landene. Selv om ”3 by 5” er vel ambisiøst, vil 

mangel på ambisjoner dømme mange mennesker til et liv uten mulighet til behandling, og 

oppgaven med å kontrollere HIV/AIDS vil bli enda vanskeligere i årene som kommer.17 
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Konklusjon 
 

Den HIV - induserte tuberkuloseepidemien er en stor utfordring for de fleste u- land. 

Internasjonale aktører med WHO i spissen, har derfor tatt initiativ til økt samarbeid 

mellom HIV- og TB- miljøene. WHOs retningslinjer for integrerte TB/HIV- aktiviteter og 

ProTEST- initiativet, er viktige bidrag i denne prosessen.  

Behovet for å iverksette de tiltak som WHO anbefaler, er stort. Intensivert diagnostisering 

og behandling av tuberkulose, forebyggende behandling for TB hos HIV- pasienter, økt 

forebygging av HIV, samt innføring av ART vil gi økt TB- kontroll. Enkelte av tiltakene kan 

implementeres uten store vanskeligheter eller ekstra ressurser. Dette gjelder blant annet 

tilbud om økt HIV- testing og HIV- profylakse til TB- pasienter. Det er imidlertid behov for 

videre forskning, før konkrete retningslinjer foreligger på alle WHOs anbefalte felter.  

Innen diagnostikk og behandling av HIV- positive tuberkulosepasienter er fortsatt mange 

områder kontroversielle.  

WHOs anbefalte innføring av ART er en obligat del av veien mot kontroll av TB/HIV-

koinfeksjon. Foreløpig eksisterer ingen infrastruktur for implementering av ART.  Dersom 

”3 by 5” skal være et realistisk mål, må derfor distribusjon av ART foreløpig gå gjennom 

det eksisterende TB- programmet. På lengre sikt er man imidlertid avhengig av å utvikle en 

egen strategi for gjennomføringen av HIV- behandling. DOTS er av flere blitt foreslått som 

en mal for dette. Til tross for flere ulikheter mellom TB- og HIV- behandling, er imidlertid 

mange av de grunnleggende målsetningene de samme. Begge behandlingsregimene er 

avhengig av god compliance og gode registreringsrutiner. For å kontrollere TB- epidemien 

er man også avhengig av å tilpasse eksisterende DOTS- strategi. Ved i tillegg å integrere 

lokalsamfunnet og hjemmebaserte tjenetester i denne, vil man komplettere og utvide 

behandlingskapasiteten. 

Retningslinjene utarbeidet av WHO er internasjonale anbefalinger for u- land med høy 

forekomst av TB og HIV. Disse er ment å være en mal for hvordan de enkelte land kan 

planlegge og implementere TB/HIV- samarbeidsaktiviteter. Det er imidlertid viktig at 

hvert enkelt land utarbeider egne nasjonale retningslinjer ut fra sin kultur, ressurser, 

eksisterende helsevesen, politiske føringer og egne erfaringer. WHOs retningslinjer er også 

i hovedsak utarbeidet med utgangspunkt i vestlige idealer, systemer, forskningsresultater 

og medisinske tradisjoner. For å oppnå gode resultater i kampen mot TB/HIV, må 



 48

retningslinjene derfor innføres på de enkelte lands premisser. WHO erkjenner også at 

implementering av TB/HIV- aktiviteter er en tidkrevende prosess. De anslår en tidsperiode 

på 10- 15 år før man kan tilby disse tjenestene til alle i lavinntektsland. 

Fortsatt gjenstår forskning på mange områder før alle WHOs anbefalte retningslinjer er 

godt dokumentert. Man står imidlertid stadig overfor hovedproblemene – fattigdom, 

ressursmangel og det internasjonale ressursfordelingsproblemet. Det finnes ingen 

umiddelbare og enkle løsninger på disse. WHO har derfor, som verdens ledende 

helseorganisasjon, mange og store utfordringer i arbeidet med TB/HIV- problematikken.   
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Appendix 1 - "Interim policy on Collaborative TB/HIV 
Activities" 

 

Under følger en kortfattet presentasjon av innholdet i "Interim policy on Collaborative 
TB/HIV Activities". Vi har uthevet de punktene vi har tatt for oss i vår oppgave. 

 

1. Introduction 

2. Policy formulation process 

3. Goal and objectives of collaborative TB/HIV activities 

4. Recommended collaborative TB/HIV activities    

  A. Establish the mechanisms for collaboration 

       1. Set up a coordinating body for TB/HIV activities effective at all levels 

       2. Conduct surveillance of HIV prevalence among tuberculosis patients 

      3. Carry out joint TB/HIV planning 

            1. Resource mobilization for TB/HIV 

            2. TB/HIV capacity-building, including training 

3. TB/HIV communication: advocacy, programme communication and 
social mobilization 

4. Enhancing community involvement in collaborative TB/HIV     
activities 

            5. Operational research to enhance collaborative TB/HIV activities 

       4. Monitoring and evaluation of collaborative TB/HIV activities 

    B. Decrease the burden of tuberculosis in people living with HIV/AIDS  

       1. Establish intensified tuberculosis case-finding 

       2. Introduce isoniazid preventive therapy 

3. Ensure tuberculosis infection control in health care and congregate settings 

    C. Decrease the burden of HIV in tuberculosis patients 

       1. Provide HIV testing and counselling 

       2. Introduce HIV preventive methods 

       3. Introduce co-trimoxazole preventive therapy 

       4. Ensure HIV/AIDS care and support 

       5. Introduce antiretroviral therapy 

5. Tresholds for starting recommended collaborative TB/HIV activities 

6. Targets for collaborative TB/HIV activities 



 50

Appendix 2 – WHOs stadieinndeling av HIV 
 

1. kliniske stadium:  

 1.asymptomaisk 

 2.persisterende generalisert lymfadenopati 

2. kliniske stadium: 

 3.vekttap < 10% av kroppsvekten. 

 4. mindre mucocutaneus manifestasjoner 

 5. herpes Zoster innen de siste fem årene. 

 6. gjentatte øvre respirasjons infeksjoner 

3. kliniske stadium: 

 7. vekttap >10 % av kroppsvekten. 

 8. Uforklarlig kronisk diare, <1mnd. 

 9. Uforklarlig langvarig feber, >1mnd. 

 10. Oral candida. 

 11. Oral hairy leukoplaki. 

 12. Pulmonar tuberkulose siste året. 

 13. alvorlige bakterielle infeksjoner. 

4. kliniske stadium: 

 14. HIV wasting syndrome. 

 15. Pneumocystisk carinii pneumoni. 

 16. Toxoplasmose i hjernen. 

 17. Cryptosporidiosis meed diare >1mnd. 

 18. Cryptococcus, ekstrapulmonary. 

 19. CMV 

 20. Herpes Simplex Virus. 

 21. Disseminert endemisk mycosis. 

 22. candida i øsofagus, trachea, bronchi. 

 23. Non-typoid Salmonella sepsis. 

 24. Ekstrapulmonal tuberkulose. 

 25. Lymfom 

 26. kaposis sarkom 

 27. HIV encefalopati. 



 51

Appendix 3 - Egne erfaringer og opplevelser 
 

I relasjon til oppgaven, valgte vi i den første oppgaveperioden å tilbringe syv dager på fem 

ulike helsestasjoner/-klinikker i slummen i Nairobi, Kenya. IFMSA (International 

Federation of Medical Students’ Associations) støtter arbeidet til en frivillig organisasjon 

ved navn Provide International. Vi fikk mulighet til å hospitere på/besøke de fem 

klinikkene organisasjonen driver i slummen i Nairobi. De fem klinikkene hadde ulike 

oppgaver og tilbudte forskjellige tjenester. Noen var tilnærmet lik norske 

allmennpraktikerkontor, hvor pasienter kunne komme med sine plager. Andre hadde 

fødestuer og drev med helsestasjonsvirksomhet for barn (vaksinasjoner, veiing etc.). En av 

klinikkene hadde også inneliggende pasienter og døgntjenestetilbud. 

Av de helsestasjonene vi besøkte, var det kun én som tilbudte tuberkulosebehandling. Det 

fungerte på den måten at pasientene kom og hentet medisinene sine to ganger per uke, 

ferdig dosert. Hvem som hentet til gitte tidspunkt ble bokført. Det var imidlertid ingen 

direkte observasjon av at pasientene tok medikamentene sine på klinikken. Vi fikk i løpet 

av vårt opphold derfor ingen god innsikt i hvordan DOTS fungerer og praktiseres i u- land. 

Når det gjaldt tilbud om VCT, var det ansatt én rådgiver, Francis, som vekslet mellom å 

være på to ulike klinikker. Han hadde ingen annen opplæring enn det han leste seg til i et 

hefte utgitt av de nasjonale helsemyndighetene. Dette omhandlet hva pre- og 

posttestrådgivning skulle inneholde og informasjon om selve testen. I løpet av den 

perioden vi var der, var det ingen som ønsket å benytte seg av VCT- tilbudet, tiltross for 

informasjonsplakater som hang oppe på klinikkene med teksten; "come forward...". Francis 

var derfor i det store og hele arbeidsledig og var mer guide for oss i vår klinikkhverdag enn 

for eventuelle HIV- pasienter. Klinikkene hadde heller ikke råd til HIV- tester, så dersom 

noen hadde ønsket å teste seg, ville det ikke vært mulig ved nevnte sted. De ansatte og 

prosjektlederen ventet imidlertid på at "test- kitene" skulle bli billigere, slik at de fikk 

mulighet til å tilby denne tjenesten. 

Vi var også med på et titalls konsultasjoner under vårt opphold. Det vi fant svært 

påfallende, var det totale fravær av fokus på HIV/AIDS. Vi hørte ikke dette bli nevnt en 

eneste gang, verken av pasienter eller leger/behandlere. På forhånd hadde vi nok en 

forestilling om at dette skulle være en mye mer fremtredende del av helsevesenet i 

slummen i Nairobi. Da vi spurte en av legene om dette, svarte hun bare at AIDS- 
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pasientene fant man på sykehusene. Der var det til gjengjeld mange av dem, og de var 

svært, svært dårlig. For oss ble det derfor svært tydelig hvor lite integrert HIV/AIDS- 

omsorgen var i primærhelsetjenesten, iallfall på de klinikkene vi var. 

WHO og UNAIDS påpeker i sine retningslinjer hvor viktig det er med fortrolighet, 

taushetsplikt og egnede omgivelser når en skal implementere VCT- tjenester. De 

helsestasjonene vi besøkte var langt fra "konfidensielle", og langt fra norsk standard når det 

gjaldt å hegne om pasientens rettigheter og rett på diskresjon. Veggene mellom 

konsultasjonsrommene var av 2-3 cm tykke sponplater, dørene var enten en noe tynnere 

sponplate eller et tøystykke. Under slike omstendigheter ligger ikke forholdene til rette for 

"den fortrolige samtale". Sannsynligvis er ikke standarden av vesentlig bedre karakter 

andre steder hvor TB/HIV - prevalensen er høy. Retningslinjene til WHO og UNAIDS blir i 

sammenligning med våre erfaringer vanskelig gjennomførbare. 

Vårt opphold gav kun et lite innblikk i hvordan dagliglivet ved helsestasjoner i u- land kan 

være. Likevel ble det for oss et sterkt møte med dyktige og initiativrike helsearbeidere. Det 

som kanskje slo oss mest, var at hovedproblemet ikke var mangel på kunnskap, men en 

ekstrem mangel på ressurser. De diagnostiske mulighetene blir ikke mange når det eneste 

du har å hjelp deg med er et gammelt mikroskop uten lyspære. 

Når vi sammenligner situasjonen på klinikkene vi besøkte med WHOs retningslinjer og 

målsetninger, er det heller ikke vanskelig å se at det er langt igjen og mange skritt før en 

kan skilte med fullstendig integrerte HIV/TB- aktiviteter. 
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