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Ny TB vejledning 

 

I forlængelse af TB strategien 2017-21 er den grønlandske TB vejledning for 

sundhedsprofessionelle blevet opdateret med anbefalinger fra både internationale og 

nationale TB eksperter, heriblandt WHO, sundhedsvæsenet og samarbejdspartnere. 

Udover nedenstående fokus punkter, så er der i vejledningen udarbejdet et særligt afsnit 

om børn og unge, samt målrettede screeninger. 

 

Ændringer i forhold til forebyggelse 

 BCG vaccinationen anbefales til alle børn, som er bosiddende i Grønland i mere 

end 3 måneder 

 Børn under 5 år, som er husstandskontakter til smitsom TB, der er udelukket for 

aktiv TB, anbefales forebyggende behandling uanset IGRA (QuantiFERON) 

svar 

 

Ændringer i forhold til diagnostik,  

 IGRA (QuantiFERON) bruges fortsat til diagnostik af latent TB, men ikke til aktiv 

TB 

 Ved TB udredning kombineres prøver til Centrallaboratorium og Statens Serums 

Institut (SSI), med 1 prøver til SSI til dyrkning og mikroskopi og 2 til TB PCR i 

centrallaboratorium. 

 Ved 3 negative ekspektorater, hvor der fortsat er mistanke om TB sygdom, 

anbefales der 3 x ventrikelskyl eller induceret sputum ved inhalation af saltvand 

 

Ændringer i forhold til behandling og isolation 

 Alle med ekspektorat, som er positiv for TB PCR og / eller mikroskopi isoleres i 

14 dage 

 Der kan nu tilbydes en ny forebyggende TB behandling, som gives x 1 om ugen 

i 3 mdr, som DOT (direct observed thearapy) 

 

Fastholdelse 

 Brug af kombinationspræparat med 4 stof behandling i de første 2 måneder af 

TB behandling 

 Stort fokus på smitteopsporing 

 Stort fokus på gennemførelse af behandling, hvor der anbefales at udarbejd en 

behandlingsplan i samarbejde med patienten 

 Høj anmeldelses procent 

 Screening for HIV ved TB diagnostik 
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