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Tuberkulos ute i världen
Tuberkulosen är ett betydande hälsoproblem i världen. Tuberkulosen är vanlig särskilt i
låginkomstländer med stor befolkning och i länder där infrastrukturen har lidit till följd av
naturkatastrofer, krig eller omvälvningar i samhällssystemet. Tuberkulosens spridning gynnas av
tätt boende, flyktinglägerförhållanden, undernäring, hivepidemin och brister i sjukvården.
År 2014 insjuknade uppskattningsvis 9,6 miljoner människor i tuberkulos. Till
världshälsoorganisationen WHO rapporterades 6 miljoner fall av tuberkulos. Ungefär en
tredjedel av alla tuberkulosfall förblir orapporterade varje år, och med stor sannolikhet även
oupptäckta och obehandlade.
Tuberkulosens vanlighet i olika länder uppskattas i form av antalet diagnostiserade nya fall
årligen per 100 000 invånare (incidens). Incidensen är låg (mindre än 10/100 000) i länder med hög
levnadsstandard: Västeuropa , Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland. Antalet 50/100 000 har
definierats som gränsen till hög tuberkulosincidens. Sjukdomsbördan är störst i Afrika, där hela
kontinentens tuberkulosincidens år 2014 var 281/100 000, vilket är mer än dubbelt jämfört med
medeltalet för incidensen i hela världen (133/100 000). Situationen är värst i södra Afrika. År 2014
var tuberkulosincidensen i Sydafrika 834/100 000 invånare.
Figur 1. Tuberkulosincidensen i världen år 2014.
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Av de år 2014 rapporterade tuberkulosfallen insjuknade mer än hälften i Sydostasien (11 länder,
däribland Indien och Indonesien) och i WHO:s västra Stillahavsregion (37 länder, däribland Kina).
Mer än en fjärdedel insjuknade på den afrikanska kontinenten. År 2014 konstaterades 43 % av
tuberkulosfallen i tre tättbefolkade länder: Indien, Kina och Indonesien.
WHO har klassificerat 22 länder som länder med hög tuberkulosbörda. I dessa länder konstateras
80 % av världens tuberkulosfall (figur 2 och tabell 1).
Figur 2. Nya fall av tuberkulos år 2012. På kartan framträder de 22 länder, som hade de
flesta fallen. (Källa: Stop TB webbplatsen)
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Tabell 1. Nya fall av tuberkulos i världen år 2012. Antalen har uppskattats i miljoner. Källa:
Countdown to 2015. WHO Global Tuberculosis Report 2013 Supplement
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Hivinfektionens betydelse för spridningen av tuberkulos
Hivepidemin gör världens tuberkulosepidemi värre. Bland sjukdomar, som ökar risken för
insjuknande i tuberkulos, är hiv den mest potenta. En hivpositiv person utan effektiv
hivmedicinering har efter tuberkulossmitta en cirka 30-faldig risk att insjukna i tuberkulos
jämfört med en hivnegativ person. Om sjukdomen fortskridit till aids-fasen, är risken att
insjukna efter smitta 100-faldig.
År 2014 uppskattade WHO antalet hivinfekterade människor till nära 37 miljoner. De flesta av
dem bodde i Afrika söder om Sahara. År 2014 var uppskattningsvis 1,2 miljoner (12 %) av
tuberkulosfallen hivpositiva. Mer än 70 % av de hivpositiva tuberkulossjuka bor på den afrikanska
kontinenten.
Varje patient som insjuknat i tuberkulos borde hivtestas. År 2014 hade ungefär hälften av de
insjuknade hivtestats.
Figur 3. Andelen hivinfekterade bland nya tuberkulosfall och återfall i världen år 2014.

Hos en obehandlad hivpositiv person kan tuberkulosen på grund av hivinfektionen få en form, som
avviker från vad man skulle se hos en hivnegativ person. Hos de hivpositiva angrips oftare organ
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andra än lungorna, och även lungtuberkulos kan vara svårare att upptäcka. Därför kan
tuberkulosdiagnosen fördröjas med ödesdigra konsekvenser.
I låginkomstländer är tuberkulosen den ledande dödsorsaken för hivpatienter. Vart tredje dödsfall
bland hivpositiva i världen är en följd av tuberkulos. En modern, effektiv behandling av
hivinfektionen återställer försvarssystemet och förbättrar dramatiskt prognosen för den
tuberkulossjuka.
Tuberkulosrelaterad dödlighet i världen
År 2014 dog uppskattningsvis 1,5 miljoner människor i tuberkulos, varav 400 000 var hivpositiva.
Av de som dog i bodde 95 % i låginkomstländer eller medelinkomstländer.
Figur 4. Tuberkulosdödlighet (utan hivpositiva) i världen 2014.

Tuberkulos hos barn
År 2014 insjuknade uppskattningsvis en miljon barn under 15 år i tuberkulos i världen, och 140 000
av dem dog. I världen finns uppskattningsvis 10 miljoner barn, som är föräldralösa som en följd av
tuberkulos.
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Tuberkulos är svårare att diagnostisera hos barn än hos vuxna. Lungtuberkulos hos barn skiljer sig
kliniskt från den hos vuxna, och mängden tuberkelbakterier är mindre. Små barn förmår inte hosta
upp användbara sputumprov.
Små barn sväljer upphostningar, och därför används magsaftprover för diagnostiken. Även
behandlingen av tuberkulos hos barn är svårbemästrad på grund av att läkemedel speciellt
anpassade för barn saknas. Å andra sidan tål barn tuberkulosmedicinering bättre än vuxna.
Biverkningar av läkemedlen är sällsynta.
Läkemedelsresistent tuberkulos
Resistent tuberkulos är ett problem, som förorsakas av människan. Den är en följd av dålig
tuberkulosbehandling. En patient med läkemedelskänslig tuberkulos har behandlats med en
ineffektiv läkemedelskombination, eller också har vården av en eller annan anledning inte
förverkligats på avsett sätt. En tuberkulosstamm, som utvecklat läkemedelsresistens, kan smitta
från person till person på samma sätt som läkemedelskänslig tuberkulos.
Med multiresistent (multidrug-resistant, MDR) tuberkulos avses tuberkulos som är resistent mot
tuberkulosvårdens två viktigaste basläkemedel, rifampicin och isoniazid. MDR-tuberkulos har
påträffats i alla världens länder. WHO har uppskattat, att år 2014 var 5 % av alla tuberkulosfall
(480 000) läkemedelsresistenta. Av nya fall var 3,3 % och av återfall 20 % multiresistenta.
Tuberkulos med omfattande läkemedelsresistens (extensively resistant, XDR) är resistent mot
rifampicin och isoniazid och dessutom mot fluorokinoloner och injicerade tuberkulosläkemedel.
Av MDR-tuberkulosfallen var år 2014 nästan ett av tio sådana. XDR-tuberkulosfall har hittills
rapporterats från 105 länder.
Resistent tuberkulos finns överallt i världen. Exakt information om situationen finns inte, då
endast 12 % av världens nya med odling säkerställda tuberkulosfall och drygt hälften av återfallen
leder till känslighetstestning av tuberkulosstammen. De mest tillförlitliga uppgifterna kommer från
Europa, där känslighetstest år 2014 gjordes på nästan alla nya bakteriologiskt säkerställda
tuberkulosfall.
Spridningen av läkemedelsresistent tuberkulos är särskilt problematisk inom WHO:s europeiska
region. Här konstateras cirka 4 % av världens tuberkulosfall, men upp till en fjärdedel av de
multiresistenta fallen.
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Figur 5. Rapporterade fall av läkemedelsresistent lungtuberkulos i världen år 2014.

Vården av MDR- och XDR-tuberkulosfall är mycket svårare än vården av läkemedelskänslig
tuberkulos. Vid behandlingen används 5-7 mediciner, och den varar i ungefär två år. De mindre
effektiva medicinerna orsakar många biverkningar, och resultatet av behandlingen är sämre än vid
läkemedelskänslig tuberkulos. WHO uppskattar att ungefär hälften av världens patienter med
läkemedelsresistent (MDR eller XDR) tuberkulos botas.
År 2014 gavs försäljningstillstånd för två nya tuberkulosläkemedel, bedakilin och delamanid.
Användningen av de nya läkemedlen begränsas i världen av högt pris och begränsade erfarenheter
av användandet.
I brist på nya, effektiva tuberkulosläkemedel, har man i vissa länder (t ex. Sydafrika, Litauen)
grundat terminalvårdskliniker för obotligt sjuka MDR-kroniker.
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Figur 6. Antalet säkerställda XDR-tuberkulosfall, där vård päbörjats 2014.

Tuberkulos inom WHO:s europeiska område
År 2014 rapporterade inom WHO: s europeiska region 329 270 nya fall av tuberkulos. WHO: s
uppskattning av det verkliga antalet är 340 000. Varken Europa eller resten av världen är
homogena områden. De flesta sjukdomsfallen (85 %), dödsfallen (90 %), fall av tuberkulos hos
hivpositiva patienter (90 %) och fall av läkemedelsresistent tuberkulos (99,5 %) är koncentrerade
till 18 länder, som speciellt uppmärksammas av WHO. Dessa länder är Armenien, Azerbajdzjan,
Vitryssland, Bulgarien, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien,
Rumänien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.
Mer än hälften av tuberkulosfallen år 2014 inom WHO:s europeiska region konstaterades i tre
länder: Ryssland, Ukraina och Uzbekistan.
Tuberkuloosin ilmaantuvuus on WHO:n Euroopan alueella laskenut vuodesta 2005 lähtien
noin 5 % vuodessa ja kumulatiivinen ilmaantuvuuden lasku on lähes 40 % vuodesta 2005
vuoteen 2014.
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Figur 7. Tuberkulosincidensen inom WHO:s europeiska region år 2014. Källa: ECDC Surveillance
report. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2016

Spridningen av läkemedelsresistent tuberkulos är särskilt problematisk inom WHO:s
europeiska region. Här konstateras cirka 4 % av världens tuberkulosfall, men upp till en
fjärdedel av de multiresistenta fallen. År 2014 rapporterades 33 009 sådana fall.
Av nya fall av lungtuberkulos var nästan vart tredje multiresistent i följande länder: Ryssland,
Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien och Ukraina. I Vitryssland var multiresistensprocenten 34
% och i Uzbekistan 66 %. Inom EU finner man mest multiresistenta stammar i de baltiska
länderna: Estland 19,5 %, Litauen 14 % och Lettland 8,2 %.
Andelen MDR-stammar är betydligt högre vid återfall av lungtuberkulos.
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Figur 8. Andelen läkemedelsresistenta tuberkulosfall bland mikrobiologiskt verifierade, nya fall
av lungtuberkulos inom WHO:s europeiska region. Källa: ECDC Surveillance report. Tuberculosis
surveillance and monitoring in Europe 2016
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Figur 9. Andelen läkemedelsresistenta tuberkulosfall bland mikrobiologiskt verifierade återfall
av lungtuberkulos inom WHO:s europeiska region. Källa: ECDC Surveillance report. Tuberculosis
surveillance and monitoring in Europe 2016

Den okontrollerade hivepidemin förorsakad av bruk av injicerade narkotika särskilt i
Ryssland och delar av Baltikum och det forna Sovjetunionen är delvis orsaken till spridningen
av tuberkulos och för dåliga behandlingsresultat. I Ryssland tillåts inte program avsedda att
minska skadorna vid bruk av injicerad narkotika (utbyte av instrument) eller vård genom
opiatsubstitution. Inte heller kan smittfarliga tuberkulosfall tvångsvårdas. Smitta sprids i
överfulla fängelser, där dock tuberkulosvården under övervakning kan vara mera
framgångsrik än på annat håll.
Andelen hivinfekterade tuberkulospatienter har kontinuerligt ökat inom den europeiska
regionen. Under 2014 vårdades nästan 17 000 patienter med kombinerad hiv- och
tuberkulosinfektion (cirka 5 % av alla tuberkulosfall). Endast 59 % av dem erbjöds
antiretroviral behandling. Andelen hiv-tuberkulos-kombinationsinfektioner var högst i
Lettland (22 %), Ukraina (19 %) och Portugal (14 %). Antalet hiv-tuberkuloskombinationsinfektioner var störst i Ukraina (7 640) och Ryssland (5 251).
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Figur 10. Andelen hivpositiva tuberkulosfall inom WHO:s europeiska region 2014. Källa: ECDC
Surveillance report. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2016
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År 2014 dog uppskattningsvis 33 000 människor i tuberkulos inom WHO:s europeiska region.
Figur 11. Tuberkulosdödligheten inom WHO:s europeiska region 2014. Källa: ECDC Surveillance
report. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2016
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Då invandringen ökar, har tuberkulosens epidemiologi förändrats särskilt i EU-länderna.
Andelen insjuknade med utländsk bakgrund var år 2014 i Norge, 92,9 %, i Sverige 91,8 %, i
Danmark 49,7 % och i Finland 33,2 %.
Figur 12. Andelen tuberkulospatienter med utländsk bakgrund inom WHO: s europeiska region
2014. Källa: ECDC Surveillance report. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2016
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Tuberkulos i Finland
År 2015 konstaterades i Finland 271 fall av tuberkulos (incidens 5/100 000 / år). Av dessa patienter
var 47 % (127) över 60 år. De flesta av dem var av finskt ursprung, och de hade fått
tuberkulossmittan i sin barndom. Utomlands födda insjuknade är yngre, de flesta 15–44 år. Av alla
insjuknade i tuberkulos var 45 % (122) utlänningar. Andelen utlänningar bland de som insjuknat i
tuberkulos kommer att fortsätta att öka under de kommande årtiondena, och medelåldern hos de
insjuknade kommer att sjunka. År 2015 var de insjuknades medelålder 51,5 år.

Figur 13. Tuberkulosincidensen i Finland 1960-2010. Källä: SHM Nationellt
tuberkulosprogram 2013.

Tuberkulosen är sällsynt hos barn under 15 år. År 2015 konstaterades 12 fall i denna åldersgrupp.
Årligen konstateras några fall av multiresistent tuberkulos i Finland. År 2015 fanns det åtta (3
%) fall av MDR-tuberkulos, av vilka ett var XDR-tuberkulos, i Finland.
Ytterligare information finns på Institutets för hälsa och välfärd webbsidor:
www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/bakteriesjukdomar/tuberkulos
I vissa befolkningsgrupper i Finland är tuberkulosincidensen minst fem gånger högre än incidensen
för hela befolkningen. Sådana tuberkulosriskgrupper är:
•
•

nära kontakter till person med smittsam tuberkulos
seniormedbogare, som är över 75 år
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•
•
•
•
•

missbrukare och socialt utslagna
invandrare från länder med hög incidens
infödda finländare som vistats en längre tid (mer än 3 månader) i ett land med hög
incidens
personer som av någon orsak har en förhöjd risk att insjukna (sjukdom eller läkemedel som
försvagar motståndskraften)
personer som vid sitt arbete mer än folk i allmänhet exponeras för tuberkulos (social- och
hälsovårdsarbete, missbrukar- och invandraromsorg, arbete i högincidensländer)

Ytterligare information: interaktiva kartor
http://www.who.int/tb/country/data/visualizations/en/index.html
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/tb/cases/atlas.html
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