
 

 

Tuberkulos-Vad göra? 



 

 

Vem tar hand om patienten?  

Lungkliniken  

• Utreder misstänkt lungtuberkulos, gör en första bedömning kring 

smittsamhet. 

• Remissinstans för frågeställningar kring latent TBC (LTBI).  

Infektionskliniken 

• Ansvarar för behandling av tuberkulos. Både aktiv samt latent.  

• Utreder extrapulmonell TBC samt misstänkt TBC hos HIV-positiva. 

• Samordnar smittspårning/miljöundersökning kring positiva fall 

(dispensärsköterska).  

Barnkliniken 

• Utreder/behandlar all TBC hos barn < 18 år (ev. i samråd med 

lungkliniken/infektionskliniken). 

 



 

 

Latent tbc (LTBI)  

• Innebär att patienten träffat på smittämnet eller är symtomfri 

bärare av M. Tuberculosis. 

• 90% av personer med LTBI utvecklar aldrig aktiv sjukdom, 

men risken ökar med andra samtidiga sjukdomar och 

behandlingar som påverkar immunförsvaret. 

• LTBI = positivt immunologiskt test (PPD och/eller IGRA) där 

man har uteslutit aktiv tbc. 

 



 

 

Tecken på aktiv tbc kan vara 

• Långvarig hosta >2 veckor, oftast slemproducerande 
men sällan blod. 

• Feber eller subfebrilitet, framförallt eftermiddagar 
och kvällar 

• Nattliga svettningar 

• Trötthet 

• Nedsatt aptit, viktnedgång 

• Smärtor från bröstkorgen, ryggen 

• Steril pyuri 

• Artriter 

• Lymfkörtelsvullnad 

• Radiologiska fynd. Kaverner, miliär tbc. Spondylit.  

• Destruktioner. Abscesser. 

 

 

 



 

 

Epidemiologi är viktigast 

• Efterfråga alltid exponering för TBC.  



 

 

Anamnes/Undersökning  

Flödesbeskrivning för patient/remiss 

Om symtom på 

lung-tbc  

Telefonkontakt 

Lungjour  

+ Akutremiss 

till Lungmott  

(Se punkt 1) PPD + Lungrtg  
(Om gravid lungrtg efter v.12) 

Lungrtg normal Lungrtg patologisk Lungrtg normal Lungrtg patologisk 

Inga symtom Remiss Lungmott Symtom 

extra- 

pulmonell 

TBC  

Inga symtom      

Remiss  

Infektionsmott 

(Se punkt 2) 

Information 

om LTBI 

(Se punkt 3) 

PPD pos 

Remiss  

Lungmott/rond  

PPD neg 

Ingen ytterligare 

åtgärd 



 

 

Remiss ska innehålla uppgifter om 

• Aktuella symptom och duration av dessa. 

• Ev. tidigare TBC och behandling. 

• BCG-vaccinationsstatus. 

• Exponering.  
 
Ursprungsland, migrationsbakgrund, exposition 
för tbc (bostad, resor i högprevalens-område, 
kända fall i omgivningen), familjeförhållanden. 
Boendeförhållanden. 

• Uppgifter om pågående eller planerad 
immunosuppression, övriga relevanta 
sjukdomar, riskfaktorer. 

• Resultat av ev. PPD/IGRA, samt uppgifter om 
genomförda kompletterande provtagningar 

 



 

 

Behandling av LTBI 

 Övervägs vid följande patientgrupper 

- Barn och ungdomar < 20 år  

- Person < 30 med misstanke på smitta de senaste två åren  

- Gravida eller planerad graviditet  

- Inför insättande av TNFα-inhibitorer eller inför organtransplantation  

- Kvarstående fibronodulära förändringar i lungorna efter tidigare 

obehandlad tuberkulos  

- Övriga individuella faktorer till exempel medicinering med andra 

immunmodulerande läkemedel, silikos, kronisk njursvik/hemodialys, 

annan sjukdom med nedsatt immunförsvar.  

 



 

 

PPD eller IGRA  

• Immunologiska tester som visar reaktivitet mot tuberkulos-

antigen. PPD blir även positivt efter BCG-vaccination. 

• För närvarande rekommenderas PPD som screeningmetod 

inom NLL. 

 

Gränsvärde för positiv PPD (Avläses efter 3d) 

 - Friska vuxna och vaccinerade barn > 5 år ≥ 10 mm  

 - Immunsupprimerade och barn < 5 år ≥ 6 mm  

• IGRA (Quantiferon) kan användas som alternativ till PPD. 

• Mäter produktionen av T-cells medierat IFN-gamma i helblod 

efter stimulering av M. Tuberculosis specifika antigen 

• Kombination av PPD och IGRA görs undantagsvis, t.ex. vid 

immunosuppression för att öka screeningens känslighet. 

 



 

 

Transport av smittsam/misstänkt smittsam patient 

Vid oklarheter kring 
bedömning/transport diskutera i 
första hand med lungläkare. 

• Vid transport skall patienten förses med 
engångsnäsdukar, instrueras att hålla för 
munnen vid hosta samt hosta upp direkt i 
engångsnäsduk som slängs i medförd 
avfallspåse.  

• All transport av misstänkt smittsam patient 
måste ske i ambulans/motsvarande (med skilda 
utrymmen för patient/förare) där fönstret mellan 
vårdutrymme och förarhytt skall vara stängt. 

• Personalen använder andningsskydd av FFP-3 
typ. Punktdesinfektion med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid ska användas 
vid spill. 

 

 



 

 

Den allra viktigaste åtgärden för att minska smitta 

• Misstänk att pat. symtom kan 
förklaras av TBC. 

• Ta reda på 
epidemiologi/exponering. 

• Tidig diagnos. 

• Adekvat behandling. 

 


