
Tuberkulose behandling
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Aalborg Sygehus varetager uddannelse og undervisning af sundhedspersonale, og disse vil 
ofte deltage aktivt i undersøgelser, behandling og pleje. Ønsker du ikke dette, bedes du 
orientere personalet.

Kære 

På denne side finder du et skema over dine tider i vores ambulatorium. 
Du finder også lidt information om medicinen imod tuberkulose. Et 
behandlingsskema er at finde på modsatte side. 

Tuberkulose behandlingen omfatter oftest 4 forskellige antibiotika og 1 
vitaminpille. Disse 5 medikamenter gives i en periode på 2-3 måneder. 
Derefter fortsætter du med 2 typer antibiotika og vitaminpillen i yderli-
gere nogle måneder. Den samlede varighed af behandlingen kan variere 
men er mindst 6 måneder. Af forskellige grunde kan der ændres på både 
sammensætningen af medikamenterne og varigheden af behandlingen. 

Det er almindeligt at få ubehag, når man tager medicin imod tuberku-
lose, men næsten alle klarer behandlingen. Alle medikamenterne kan 
give kløe og udslæt, som forsvinder når man stopper behandlingen. De 
bivirkninger du bør være særlig opmærksom på er nævnt under de enkelte 
medikamenter på modsatte side. Der kan opstå andre bivirkninger end 
de nævnte, og du bør da kontakte afdelingen. Du skal aldrig stoppe eller 
ændre i medicindoseringen uden forudgående aftale.

I øvrigt skal du vide at medicin mod tuberkulose kan have indflydelse 
på hvordan anden medicin virker. Ved ændring i din øvrige medicin bør 
afdelingen derfor altid kontaktes. Herudover kan virkningen af P-piller 
reduceres så anden prævention bør vælges.



3

Medikament Antal Tab. 
pr. dag 

Behandlings-
varighed

Eksempler på 
bivirkninger

Rød-farvning af urin og
tårevæske (ødelægger
kontaktlinser).
Påvirkning af levertal og
knoglemarv. Kvalme.
Tabletten skal tages
fastende.

Nervebetændelse (for at
modvirke dette gives
vitamintilskud/Pyri-
doxin).
Svimmelhed.
Påvirkning af levertal

Synspåvirkning.

Mave-tarm symptomer,
feber, gigtsymptomer,
påvirkning af levertal.

Ingen (med mindre stort 
og langvarigt indtag).



Mere information kan findes på www.lungeforening.dk 
(under ”lungesygdomme”). 

Information on tuberculosis in English and other foreign languages 
can be found at;
http://www.lunguk.org/you-and-your-lungs/conditions-and-
diseases/tuberculosis.htm.

Med venlig hilsen

Personalet fra Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus.

Dato Klokken Eventuelle kontrolundersøgelser

Tid i Infektionsmedicinsk Ambulatorium
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