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LHLs  kommentarer til utkast til endring av forskrift om tuberkulosekontroll, MSIS-og
tuberkuloseregisterforskriften og blåreseptforskriften

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har gjennomgått endringer i nevnte
forskrifter og har følgende kommentarer.

LHLs  hovedsynspunkter:
• LHL er ikke enig at det kun er helsepersonnel som kan sikre at pasientene

gjennomfører en direkte observert behandling (DOT) på en forsvarlig måte. En
slik innskrenkning vil kunne hindre en mer brukervennlig praktisering av DOT.

• LHL mener at det er unødvendig at Forsvaret opprettholder egne retningslinjer for
tuberkulosekontroll og dermed ikke er omfattet av bestemmelsene i forskrift for
tuberkulosekontroll.

• LHL mener at alle grupper som har økt risiko for å utvikle tuberkulose bør
spesifiseres slik at kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig kunnskap og
årvåkenhet til raskt å diagnostisere de som får symptomer på aktiv sykdom.

• LHL ser positivt på at ordningen om betalingsfritak opprettholdes for alle som har
plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse i henhold til forskrift om
tuberkulosekontroll, og at også reiseutgifter skal dekkes i forbindelse med
tuberkuloseundersøkelser

• LHL er også meget positiv til at tuberkulosesyke som oppholder seg i Norge uten
legal oppholdstillatelse skal sikres gratis behandlings- og forpleiningsutgifter i
sykehus.

• LHL savner i forskrift om norsk tuberkulosekontroll en henvisning til frivillige
helse- og pasientorganisasjoners rolle og bidrag til norsk tuberkulosekontroll.

• LHL hilser forslaget om selektiv BCG-vaksinering velkomment som foreslått i
nylig fremlagt statsbudsjett; St.prp.nr-1 (2008-2009) Helse- og
omsorgsdepartementet.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

- - ' • • • - 1 1 • •

.. - - • •• - - - " • •
• . : 1 1 1



• LHL ser positivt på at Hiv-status registreres hos personer med tuberkulose slik at
begge sykdommer blir identifisert og pasientene med dobbeltinfeksjon sikres
samordnet behandling for begge sykdommer.

Generelle  kommentarer
Endringene i de tre nevnte forskrifter etter LHLs mening en nødvendig forenkling

og hensiktsmessig oppdatering av utviklingen i organisering av norsk tuberkulosekontroll
og vi er derfor positive til disse endringene. Våre kommentarer er begrenset til forslagene
til endring av forskrift om tuberkulosekontroll, MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften.
Vi har ingen utdypende kommentarer til endringer som berører tuberkulosemedikamenter
og blåreseptforskriften da disse endringene synes velbegrunnede og hensiktsmessige.

Spesielle kommentarer-  tuberkuloseforskriften
§ 1-2 Definisjoner

I definisjonen av direkte observert behandling (DOT) blir kun helsepersonell
beskrevet som de som kan observere pasientens direkte medisininntak. LHL mener at
DOT i størst mulig grad bør praktiseres brukervennlig. Hvert fall i behandlingen av
vanlig tuberkulose som ikke består av resistente bakteriestammer. LHL mener at DOT er
et viktig aspekt ved tuberkulosekontroll, men at pasientene bør i henhold til den
individuelle behandlingsplan kunne få velge andre enn helsepersonell til å forestå denne
oppgaven,

Å velge andre enn helsepersonell kan eksempelvis hjelpe pasienten til å
opprettholde et tilnærmet normalt liv under behandlingen. Dersom pasientene er i arbeid
mens behandlingen foregår, vil en arbeidskollega pasienten har tillit til kunne påta seg en
slik oppgave forutsatt at vedkommende får veiledning på forhånd av kvalifisert
helsepersonell. LHL ønsker derfor en reformulering av dette punktet som kan åpne opp
for mer fleksible og brukervennlige tilpasninger av direkte observert behandling.
Ettersom forskriften selv påpeker at tiltakene skal gjennomføres blant annet etter
individuelle behov og indikasjoner, mener LHL at bestemmelsen om hvem som kan
observere pasientenes medisintiltak må endres i henhold til pasientens behov og valg.

§3-1 Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse,  gjennomføring og oppfølging
mv.
§3-1 nr. 2 Arbeidstaker i helse-og sosialtjeneste, stillinger i barneomsorg mv.

Det blir presisert i denne bestemmelsen at Forsvaret gir retningslinjer for
undersøkelse av militært personell. LHL kan ikke se at det er noen grunn til at ikke
Forsvaret skal følge de samme bestemmelser som er nedfelt i forskriften. Denne
særordning for forsvaret er en arv fra fortiden som vi ikke ser noen grunn til å
opprettholde i dag.
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§3-1 nr.3 Andre risikogrupper

Det er i forskriften lagt naturlig vekt på personer som har innvandret fra land med
stor forekomst av tuberkulose og deres plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.
LHL synes fokuset på disse innvandrere er viktig fordi denne gruppen utgjør i dag
flertallet av dem som utvikler tuberkulose i Norge. Men LHL savner en nøyere
spesifisering av andre grupper i Norge som også har økt risiko for utvikling av
tuberkulose og som ikke får den oppmerksomhet fra helsetjenesten som de har behov for.

Det gjelder i første rekke samfunnets utslåtte og marginaliserte grupper som på
grunn av rus/alkoholsproblemer har levekår som medfører en svekket helsetilstand og
som dermed har økt risiko for å utvikle tuberkulose. I tillegg vil LHL fremheve den del av
Norges eldste befolkning som ble smittet av tuberkulose som barn. I tillegg den gruppe
nordmenn som overlevde tuberkulosen uten medikamentell behandling og som ved høy
alder og generell svekkelse står i fare for en reaktivering av tuberkulosen. LHL mener at
disse gruppene burde vært nevnt særskilt for å Øke bevisstheten og oppmerksomheten om
deres behov for tuberkuloseundersØkelse.

Innføring av selektiv  vaksinering av BCG
§5-4 Melding om tuberkulin- og BCG-status for 10-klassinger i Norge - utgår

LHL har i ulike høringer og innspill til norsk tuberkulosekontroll de siste 10 årene
foreslått at tilbudet om massevaksinasjon av l0-klassinger bør opphøre. Vi noterer derfor
med tilfredshet at dette er foreslått i St.prp.nr. 1 (2008-2009) Helse- og
omsorgsdepartementet. Det finnes ikke lenger noen faglige grunner til å opprettholde en
bred vaksinasjon av en lavrisikogruppe som norsk skoleungdom. I tilegg er den
forebyggende virkningen av BCG-vaksinering høyst faglig diskutabel.

LHL har tidligere foreslått at BCG-vaksinasjonen blir selektiv og rettes inn mot
små barn av foreldre som kommer fra land med stor forekomst av tuberkulose. Vi er
derfor tilfreds med at dette nå blir anbefalt som ny praksis for BCG-vaksinering.
Vaksinering av små barn som løper en risiko for å bli eksponert for tuberkulosesmitte er
imidlertid svært viktig for å hindre at smitten utvikler seg til alvorlige tuberkuloseformer
som kan ha dødelig utgang (eksempelvis tuberkuløs hjernehinnebetennelse og miliær
tuberkulose).

Gratis tuberkulosebehandling
§4-9 Betalingsordninger og utgiftsfordeling
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LHL noterer med tilfredshet at ingen egenandeler for pasientene innføres i norsk
tuberkulosekontroll og at alle undersøkelser/behandling i og utenfor sykehus skal være
gratis. Vi er spesielt glad for at dette også vil gjelde for eksempelvis papirløse migranter
som spesielt trenger et slikt økonomisk vern.

Frivillige organisasjoners rolle i norsk tuberkulosekontroll

I NOU 1998:3 " Utryddelse av tuberkulose av tuberkulose? -Strategi for fremtidig
organisering av tuberkulosekontroll" ble både LHLs og Nasjonalforeningen for
Folkehelsens spesielle erfaring med og kompetanse på global tuberkulosekontroll
fremhevet som en ressurs for norsk tuberkulosekontroll. Forskriften gjenspeiler ikke
dette, men det kan kanskje utdypes nærmere i en ny veileder som vil følge av forskriftene.

LHL stiller hvert fall vår kompetanse til disposisjon og håper at vi sammen kan
utvikle arenaer hvor et samarbeid med helsemyndighetene er naturlig. Det gjelder først og
fremst å nå ut til dem som rammes og berøres av tuberkulose med hensiktsmessig
informasjon. Der har vi allerede en tradisjon på et nært samarbeid med ulike typer
helsepersonell på forskjellige nivåer i norsk tuberkulosekontroll. LHL ønsker imidlertid å
styrke dette samarbeidet. Betydningen av et samarbeid med frivillig sektor bør etter LHLs
mening gjenspeiles i de offentlige dokument som et tilskudd og en merverdi som kan
tilføres norsk tuberkulosekontroll.

MSIS-og tuberkuloseregisterforskriften

Til tross for meldeplikten ved både tuberkulose og hiv-infeksjon finnes det ikke i
Norge noen informasjon om forekomsten av dobbeltinfeksjonen hiv og tuberkulose. LHL
er enig at dette er et problem fordi det er viktig å igangsette behandling av tuberkulose så
raskt som mulig hos Hiv-positive. Vi er derfor tilfreds med at Hiv-status kan tas inn i
tuberkuloseregisteret etter gjeldende forskrift § 1-7 nr.3.3. Ettersom denne dobbelte
infeksjonen hos enkeltpasienter er en aidsdefinerende diagnose, som etter gjeldende
regler meldes nominativt til MSIS (§1-7 NR.1.1.), gis det nå mulighet å innhente
opplysninger om hiv- status hos pasienter med tuberkulose uten at det kommer i strid med
den anonyme meldingsplikten for hiv-infeksjon. Dette vil gjøre det enklere med en
samtidig behandling av begge sykdommene hos enkeltpasienter som WHO anbefaler.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen

for h'erte- o fesyke

Frode 4ren
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