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Et nyt værktøjssæt til at støtte nationale tuberkuloseprogrammer (TB) i EU og EØS 

Udryddelse af TB inden 2030: Hvad skal der gøres? 

Data fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for 2018 viser TB-statistikker på 10,2 

pr. 100.000 indbyggere i Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 

Selvom tallene er faldet støt, er der behov for flere handlinger, hvis vi skal nå målene for WHO's "End TB Strategy" 

inden 2030 – både i lande med lave og høje forekomster.  Dette vil kræve en robust og sammenhængende reaktion. 

Der er betydelige variationer med fremskridtene med at udvikle og implementere nationale strategiske planer og 

retningslinjer i hele EU/EØS.  WHO og nogle europæiske medlemsstater har tidligere offentliggjort et værktøjssæt, der 

har til formål at give metodiske tilgange til udarbejdelse af nationale strategiske planer.  Der er dog behov for mere 

målrettede og støttende tilgange, der inkluderer dristige og europæiske kontekstspecifikke mål. 

For at understøtte dette vitale mål har vi produceret et europæisk TB-strategisk 
værktøjssæt, bestilt af CHAFEA, som er frit tilgængeligt for alle. 

 

Et TB-strategisk værktøjssæt til europæiske lande 

Værktøjssættet understøtter udviklingen eller forbedringen af nationale TB-planer ved at give opdateret vejledning 

om kernekomponenter i en TB-handlingsplan eller TB-strategi.  Det konsoliderer de seneste EU/EØS-fokuserede 

evidenser og ekspertudtalelser fra 31 EU/EØS-medlemsstater.  

Det fungerer som et praktisk instrument til udvikling af landespecifikke TB-strategier eller TB-handlingsplaner og til at 

lette implementeringen af TB-strategi, der bygger på principper fra det tidligere offentliggjorte WHO-generiske 

værktøjssæt, TB-samarbejdsstrategien for England og den nationale TB-plan for Holland. Dette TB-strategiske 

værktøjssæt sigter mod at:  

▪ Tilvejebringe et referencepunkt for EU- og EØS-specifikke prioriterede områder til intervention for at 

forbedre TB-kontrol og -forebyggelse 

▪ Støtte planlægningen på nationalt plan og ressourceallokeringen baseret på fagfællebedømte evidenser og 

primære data 

▪ Give støtte til at mobilisere engagement på højt niveau og til at engagere sig med interessentgrupper 

 

Sådan kommer du i besiddelse af og lærer at bruge værktøjssættet 

Det europæiske, TB-strategiske værktøjssæt er et praktisk værktøj, der henvender sig til alle fagfolk, der beskæftiger 

sig med TB, til at informere om udviklingen af nationale strategiske TB-planer og til at hjælpe lande og Europa på vej 

mod udryddelsen af TB. 

Det forventes, at værktøjssættet vil blive valideret yderligere i den europæiske sammenhæng, som det blev designet 

til, for eksempel i områder, der har og ikke har en eksisterende TB-handlingsplan eller TB-strategi, i områder med lave 

og mellemhøje TB-forekomster, og i geografisk varierede områder (f.eks. østlige og vestlige EU/EØS-områder).  

Værktøjssættet forventes at blive testet i forskellige områder.  

Du kan downloade en kopi af værktøjssættet via vores websted: e-
detecttb.eu. 

Send en e-mail til dominik.zenner@ucl.ac.uk for yderligere information. 

https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/
https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/
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Sådan producerede vi værktøjssættet: Samarbejdsprocessen 

Udviklingsprocessen og indholdet af E-DETECT TB-værktøjssættet fokuserede på at prioritere nøgleområder for TB-

kontrol og blev understøttet af en portefølje af evidenser inden for rammerne af EU/EØS. Evidensporteføljen bestod 

af:  

• En paneuropæisk undersøgelse af nationale TB-kontrolplaner og TB-strategier, herunder prioritering af 

indsatsområder og barrierer for implementeringen af interventioner til TB-kontrol og -forebyggelse 

• En systematisk gennemgang af gennemgange af evidensgrundlaget for interventioner til TB-kontrol og -

forebyggelse 

• En systematisk gennemgang og evidenssyntese af barrierer og gennemførelse af politikker, strategier og 

retningslinjer for TB-kontrol og -forebyggelse 

• Ekspertudtalelse fra EU/EØS-programrepræsentanter og nationale kontaktpunkter opnået under et centralt 

interessentmøde, der blev indkaldt i oktober 2018 i Leiden, Holland, og opfølgningsdialog med interessenter. 

 
Vi samarbejdede med en lang række interessenter, herunder de officielle nationale kontaktpunkter og TB-
kontrolprogrammer fra alle eksperter fra EU/EØS, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Center for 
Sygdomsbekæmpelse (ECDC), WHO Europe, andre TB-eksperter og civilsamfundsrepræsentanter, den akademiske 
verden samt den ikke-statslige sektor og civilsamfundet. 

 
 

Sådan producerede vi værktøjssættet: Opbygning af konsensus og resultater 

På trods af tilgængeligheden af WHO's metodologiske vejledning til udvikling af en national strategisk plan fra 2015 

identificerede resultaterne fra vores paneuropæiske undersøgelse betydelige huller i strategiudviklingen og -

implementeringen, idet 14 ud af 31 EU/EØS-lande ikke havde indført en TB-kontrolstrategi.  

Efter at have overvejet resultaterne fra evidensporteføljen blev eksperterne enige om ni kernekomponenter til en 

national TB-plan eller TB-strategi: 

• Øget bevidsthed om TB blandt 

sundhedspersonale og andre udbydere 

• Målrettet BCG-vaccination 

• Forbedret multiresistent TB-pleje og -

forebyggelse 

• Kontaktsporing 

• Håndtering af HIV-TB-koinfektion 

• Bekæmpelse af TB hos underservicerede 

grupper 

• Målrettet TB-screening i højrisikogrupper 

• Overvågning og kontrol 

• Uddannelse og udvikling af en specialiseret 

TB-arbejdsstyrke 

Af disse kernekomponenter blev der arbejdet videre med disse tre: 

• Øget bevidsthed om TB i samfundet og primærpleje 

• Kontakt til underservicerede grupper 

• Målrettet TB-screening i højrisikogrupper 

Disse områder blev undersøgt yderligere; ikke fordi de er vigtigere end de andre kernekomponenter, men på grund af 
de praktiske barrierer for at nå resultaterne for dem. Disse tre komponenter og mulige løsninger blev drøftet på 
mødet i oktober 2018 i Leiden og er beskrevet mere detaljeret i værktøjssættet. 

 
Beslutningstagningen om, hvilke kernekomponenter der skal medtages i en national strategi eller handlingsplan, skal 

styres af lokal epidemiologi og lokal viden fra interessenter i deres samfund. Datadrevne tilgange, der anvender 

nationale og subnationale epidemiologiske analyser af TB-sagsregistre til rutinemæssig og forbedret overvågning, 

udforskes i værktøjssættet. 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Indholdet af dette dokument repræsenterer kun forfatterens opfattelse og er udelukkende hans/hendes ansvar; det kan ikke anses for at afspejle 

synspunkter fra Europa-Kommissionen og/eller Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA) eller andre organer i Den Europæiske 

Union.  Europa-Kommissionen og agenturet påtager sig intet ansvar for brugen af de oplysninger, det indeholder.  


