
           

Projektet har fått bidrag från Europeiska unionens folkhälsoprogram (2014–2020) under bidragsavtal nr 709624    

En ny verktygslåda för att stödja nationella TB-program i EU och EES  

Få stopp på TBC till 2030: Vad behöver göras? 

Data för 2018 från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar visar en anmälningsgrad 

för TBC på 10,2 per 100 000 för länder inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). 

Även om antalet stadigt har sjunkit måste fler åtgärder vidtas om vi ska kunna nå målsättningen för WHO:s 

strategi för tuberkulosbekämpning senast 2030 – både i länder med låg, såväl som i länder med hög incidens.  

Detta kommer att kräva en robust och enhetlig respons. 

Utvecklingen och genomförandet av nationella strategiska planer och riktlinjer varierar stort inom EU/EES.  

WHO och vissa europeiska medlemsstater har redan publicerat en verktygslåda som syftade till att 

tillhandahålla metodiska tillvägagångssätt för sammanställningen av nationella strategiska planer.  Dock 

behövs mer målinriktade och stödjande metoder med djärva mål specifika för Europa för att detta ska 

genomföras. 

För att stödja detta har vi tagit fram en verktygslåda för TBC-strategier, på uppdrag av 
CHAFEA, som är fritt tillgänglig och åtkomlig för alla. 

 

En verktygslåda för TBC-strategier i europeiska länder 

Verktygslådan stödjer nationell utveckling eller förbättring av TBC-planer genom att tillhandahålla uppdaterad 

vägledning om kärnkomponenter i en handlingsplan eller strategi för TBC.  Den sammanställer de senaste EU-

/EES-inriktade bevisen och expertutlåtanden från 31 EU-/EES-länder.  

Den fungerar som ett praktiskt verktyg för att utveckla landspecifika TBC-strategier eller -handlingsplaner, och 

för att underlätta implementeringen av dessa strategier genom att bygga vidare på principer från det tidigare 

publicerade WHO-verktyget, den gemensamma TBC-strategin för England och den nationella TBC-planen för 

Nederländerna. Denna verktygslåda för TBC-strategier syftar till följande:  

▪ Tillhandahålla en referenspunkt för prioriterade åtgärdsområden specifika för EU och EES för att 

förbättra kontroll och förebyggande av TBC. 

▪ Stödja resursfördelning och planering på nationell nivå baserat på referentgranskade bevis och 

primärdata. 

▪ Stödja mobilisering av engagemang på hög nivå och samarbete med intressentgrupper. 

 

Hämta och använd din kopia av verktygslådan 

Verktygslådan för TBC-strategier är ett praktiskt verktyg som vänder sig till alla som arbetar med TBC, och är 

ämnat att användas som underlag för att ta fram nationella strategiska TBC-planer som kan hjälpa olika länder 

och Europa att utrota TBC. 

Verktygslådan förväntas bekräftas ytterligare i det europeiska sammanhang för vilket den utformades, till 

exempel i miljöer som har eller inte har någon befintlig handlingsplan eller strategi för TBC, i miljöer med låg 

till medelhög TBC-incidens och i geografiskt varierade regioner (t. ex. östra och västra delarna av EU/EES).  

Verktygslådan förväntas lotsas in i olika miljöer.  

Du kan hämta en kopia av verktygslådan på vår webbplats e-detecttb.eu. 
Skicka ett e-postmeddelande till dominik.zenner@ucl.ac.uk för mer 

information. 

https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/
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Hur vi skapade verktygslådan: Vår samarbetsprocess 

Utvecklingsprocessen och innehållet i E-DETECT TB Strategy Toolkit (verktygslåda för TBC-strategier) 

fokuserade på att prioritera huvudområden för TBC-kontroll och styrktes av bevismaterial inom ramen för 

EU/EES. Bevismaterialet bestod av följande:  

• En alleuropeisk undersökning av nationella kontrollplaner och strategier för TBC, inklusive prioritering av 

åtgärdsområden och hinder för implementeringen av ingripanden i kontrollen och förebyggandet av TBC. 

• En systematisk granskning av granskningar av faktabasen för ingripanden i kontroll och förebyggande av TBC. 

• En systematisk granskning och bevissyntes av sådant som hindrar och främjar implementeringen av policyer, 

strategier och riktlinjer för kontroll och förebyggande av TBC. 

• Expertutlåtanden från EU:s/EES:s programrepresentanter och nationella kontaktpunkter under ett möte för 

huvudintressenter, sammankallat i oktober 2018 i Leiden, Nederländerna, samt uppföljningssamtal med 

intressenterna. 

 
Vi samarbetade med en rad olika intressenter, inklusive officiella nationella kontaktpunkter och ledare för TBC-
kontrollprogram från hela EU/EES, Europeiska kommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar (ECDC), WHO Europa, andra TBC-experter och företrädare för civilsamhället, 
universitetsvärlden, samt den icke-statliga och civilsamhälleliga sektorn. 

 
 

Så här skapade vi verktygslådan: Skapa samförstånd och resultat 

Trots att WHO:s metodsguide för utveckling av en nationell strategisk plan från 2015 fanns tillgänglig, hittade 

vår alleuropeiska undersökning betydande luckor i strategiutveckling och -implementering, då 14 av 31 EU-

/EES-länder inte hade någon strategi för TBC-kontroll.  

Efter att ha övervägt resultaten från bevismaterialet enades experter om nio huvudkomponenter för en 

nationell TBC-plan eller -strategi: 

• Öka medvetenheten om TBC bland hälso- och 

sjukvårdspersonal 

• Riktad BCG-vaccination 

• Förbättra vård och förebyggande av 

läkemedelsresistent tuberkulos 

• Smittspårning 

• Hantering av coinfektion med HIV och TBC 

• Tackla TBC i grupper med otillräckliga hälso- och 

sjukvårdsresurser 

• Riktad TBC-screening för högriskgrupper 

• Bevakning och övervakning 

• Utbildning och utveckling av specialiserad TBC-

personal. 

Av dessa kärnkomponenter har tre vidareutvecklats, dessa var: 

• Att öka medvetenheten om tuberkulos i samhället och primärvården 

• Att nå grupper med otillräckliga hälso- och sjukvårdsresurser 

• Riktad TBC-screening för högriskgrupper 

Dessa frågor undersöktes vidare, inte för att de är viktigare än de andra kärnkomponenterna, utan på grund av 
de praktiska hindren för deras genomförande. Dessa tre komponenter, samt möjliga lösningar, diskuterades 
vid mötet i oktober 2018 i Leiden och beskrivs mer utförligt i verktygslådan. 

 
Beslutstagande om vilka kärnkomponenter som ska ingå i en nationell strategi eller handlingsplan ska vägledas 

av lokal epidemiologi och lokalkännedom om intressenterna i deras samhällen. Datadrivna metoder som 

utnyttjar nationella och subnationella epidemiologiska analyser av TBC-fallregister för rutinmässig och 

förbättrad övervakning utforskas i verktygslådan. 

ANSVARSFRISKRIVNING: Innehållet i detta dokument representerar endast upphovsmannens synpunkter och är hens eget ansvar; det kan inte anses återspegla 

synpunkter från Europeiska kommissionen och/eller genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (CHAFEA) eller något annat 

organ inom Europeiska unionen.  Europeiska kommissionen och organet frånsäger sig allt ansvar för eventuell användning som kan komma av den 

innehållande informationen. 


