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1  Inledning

Smittspårning är en viktig del av bekämpningen av tuberkulos. Vid smittspårning söker man efter an-
dra som insjuknat eller fått smittan bland tuberkulospatientens närmaste krets och försöker bryta smitt-
spridningskedjor. Om det är fråga om tuberkulos hos ett barn eller en ung vuxen, söks också smittkäl-
lan.

År 2011 publicerades rekommendationen om genomförande av kontaktspårning vid tuberkulos. Efter 
att anvisningen gavs ut har Finlands lag om smittsamma sjukdomar förnyats och tuberkulosprogram-
met uppdaterats. Även WHO har publicerat nya rekommendationer för tuberkulosbekämpning, i vilka 
betonas i synnerhet diagnostik och behandling av latenta tuberkulosinfektioner (LTBI).

Tuberkulossituationen i Finland har förändrats tydligt under de senaste åren. Tuberkulos förekommer 
fortsättningsvis hos äldre personer som är födda i Finland och som har fått smittan i barndomen, men 
till följd av ökad invandring har antalet tuberkulosfall som härstammar från utlandet ökat. År 2016 kon-
staterades redan hälften av de nya fallen av tuberkulos i den senare gruppen. Patienter som är födda ut-
omlands är ofta barn, ungdomar och vuxna som går i skolan eller arbetar. De har vanligen mycket kon-
takt med andra människor och exponeringssituationerna i skolor och på arbetsplatser har ökat. Också 
massexponering bland personer med alkohol- eller drogberoende och bostadslösa kräver långsiktigt 
smittspårningsarbete.

Den nationella expertgruppen för tuberkulosbekämpning beslutade under sitt möte den 29 augusti 2014 
att anvisningen för kontaktspårning ska uppdateras så att den svarar mot de förändrade behoven. Med 
hjälp av den nya anvisningen strävar man efter att rikta smittspårningen till de personer som exponeras 
för smitta och som löper störst risk att smittas av och insjukna i tuberkulos, inte till patientens närmaste 
krets. I fråga om övriga exponerade kommer antalet personer som behöver spåras sannolikt att minska 
då gränsen för den kumulativa exponeringstiden har höjts. Anvisningen ger dessutom en rekommenda-
tion för hur massexponeringssituationer ska skötas.

Enligt WHO:s riktlinjer rekommenderas diagnostik och behandling av LTBI i fortsättningen utöver för 
barn och personer som på grund av sjukdom eller medicinering har ökad sjukdomsrisk även för unga 
vuxna. I den nya anvisningen rekommenderas att IGRA-test används för diagnostik av LTBI. Anvis-
ningen innehåller också rekommendationer om olika behandlingsalternativ vid LTBI. Man har strävat 
efter att presentera den viktigaste informationen i anvisningen i form av tydliga bilder och tabeller. I 
bilagan finns länkar till elektroniska blanketter som underlättar arbetet för yrkesutbildade inom hälso- 
och sjukvården som arbetar med smittspårning.

De viktigaste förändringarna är att

 • definitionen av smittsam lungtuberkulos har ändrats
 • gränsen för kumulativ exponering har höjts till 40 timmar (förutom för barn under 7 år vid stor 

smittrisk)
 • 7–16-åringar undersöks inom primärvården
 • IGRA-testningen utvidgas till personer under 35 år och för personer som smittats övervägs be-

handling av LTBI
 • ingen uppföljning med lungbilder för personer över 35 år och personer med negativt IGRA-test 

(med några undantag).
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2  Förkortningar och begrepp

Förkortningar:

BCG Bacillus Calmette-Guérin, försvagad stam av Mycobacterium bovis som används för 
framställning av BCG-vaccin

B-LyTBIFN IGRA-test, Elispot T-SPOT.TB, KL 6174

B-TbIFNg IGRA-test, QuantiFERON-TB Gold-Plus QFT-Plus, KL 6173

IGRA Interferon Gamma Release Assay, test för påvisande av immunsvar framkallat av 
tuberkulosbakterien

INH Isoniazid, läkemedel mot tuberkulos

LTBI Latent tuberkulosinfektion

MDR-TB Multidrug resistant tuberculosis, multiresistent tuberkulos

PZA Pyraziniamid, läkemedel mot tuberkulos

RIF Rifampicin, läkemedel mot tuberkulos

TB Tuberkulos

TbNhO Genkopieringstest för påvisande av nukleinsyra från bakterien Mycobacterium tuber-
culosis

THX-rtg Lungröntgenbild

TST Tuberculin Skin Test, tuberkulintest, utförs i Finland med Mantouxmetoden

XDR-TB Extensively drug resistant tuberculosis, extremt läkemedelsresistent tuberkulos

Begrepp:

Exponering

Vistelse i samma inomhusutrymmen som en person med smittsam tuberkulos.

Smitta

Tuberkulossmitta innebär att Mycobacterium tuberculosis-bakterien i samband med en exponeringssi-
tuation hamnar in i organismen. Sannolikheten för smitta ökar i relation till exponeringens varaktighet 
och intensitet.

Latent tuberkulosinfektion (LTBI)

En person med LTBI bär på en vilande infektion av livskraftiga M. tuberculosis-bakterier, men har var-
ken några symtom eller påvisbara kliniska, radiologiska eller mikrobiologiska fynd som skulle tyda på 
aktiv tuberkulos. Personen har emellertid ett immunologiskt svar mot antigener från tuberkulosbakte-
rien, vilket kan påvisas med hjälp av IGRA-test.
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2  Förkortningar och begrepp

Fall av smittsam tuberkulos

Person med luftvägstuberkulos (tuberkulos i lungorna eller struphuvudet). Person med extrapulmonell 
tuberkulos (tuberkulos utanför luftvägarna), om det vid mikroskopiering konstateras att exsudat från in-
fektionshärden är färgningspositivt och det förekommer aerosolbildning av exsudat.

Smittkälla

Tuberkulossjuk person från vilken andra personer har smittats av bakterien M. tuberculosis.

Indexfall

Det första konstaterade fallet i ett tuberkuloskluster.

Sekundärfall

Person som insjuknat i tuberkulos på grund av smitta som personen erhållit från smittkällan.

Miljömykobakterier

Atypisk mykobakterie, icke-tuberkulös mykobakterie. Mykobakterier som allmänt finns i miljön, av 
vilka endast en del orsakar människan sjukdomar. Miljömykobakterier smittar inte från en patient till 
en annan.
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3  Utredningsgången vid smittspårning

3.1  Varför genomförs smittspårning och vilka är målen med den?

Smittspårning är verksamhet om vilken föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar. Smittspårning-
en genomförs i samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärvården (bild 1). Vid sidan 
om att fastställa vem som insjuknat och behandla dem hör smittspårningen till de viktigaste åtgärder-
na för att förhindra att sjukdomen sprider sig bland befolkningen. Målet är att hitta andra insjuknade, i 
vissa fall smittkällan, och att fastställa vilka exponerade personer under 35 år som fått smittan. Dessa 
personer kan få läkemedelsbehandling för att förebygga insjuknande. För vissa personer som hör till 
riskgrupperna ordnas dessutom uppföljning i 1–2 år för att konstatera om personerna i fråga eventuellt 
insjuknat.

3.2  Att inleda smittspårning inom den specialiserade sjukvården

Den behandlande läkaren inom den specialiserade sjukvården bär det främsta ansvaret för att smittspår-
ning inleds då en patient insjuknat i tuberkulos och leder åtgärderna, som innebär att en skötare inter-
vjuar patienten. Detta görs bäst genom att man utser sjukskötare som får utbildning och ansvarar för 
spårningen vid enheten för behandling av tuberkulospatienter, gärna två skötare per enhet. Spårningsåt-
gärder vidtas inom en vecka efter att fallet konstaterats (bild 1).

Bild 1. Nivåer och ansvar vid smittspårning.

Stor risk för smitta

Liten risk för smitta

Sökning efter 
smittkällan

Den behandlande läkaren 
inom den specialiserade 

sjukvården inleder 
smittspårning 

inom en vecka¹  

Primärvården genomför 
smittspårningen under ledning 

av kommunens läkare med 
ansvar för smittsamma 

sjukdomar¹
 

¹Läs om företagshälsovårdens roll i texten.
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3  Utredningsgången vid smittspårning

Åtgärder för smittspårning inleds när en insjuknad konstateras ha smittsam tuberkulos. Som smittsam 
tuberkulos räknas fall av lungtuberkulos där exponeringarna indelas i situationer av stor och liten risk 
för smitta (bild 2). Vid färgningsnegativ lungtuberkulos föreligger en stor risk för smitta endast om ka-
vern påvisas i nativ-THX-rtg (kavern enbart på en datortomografibild är inte tillräckligt). I fall av extra-
pulmonell tuberkulos (tuberkulos utanför luftvägarna) genomförs spårning om det vid mikroskopiering 
konstateras att exsudat från infektionshärden är färgningspositivt och det förekommer aerosolbildning 
av exsudat. Spårningsåtgärder är nödvändiga även då sjukdom som bedöms vara smittsam uppdagas 
vid obduktion av en patient. Det är alltid bra att fundera på smittkällan, i synnerhet om ett barn har 
konstaterad tuberkulos eller om en ung vuxen som insjuknat misstänks ha fått smittan nyligen (bild 2).

En förutsättning för smittspårning är att tuberkulosen har bekräftats mikrobiologiskt. Om ett mikro-
skopiprov av luftvägssekret är färgningspositivt inleds spårning om ett test för påvisande av nuklein-
syra (TbNhO) av samma sputumprov är positivt och en miljömykobakterie därmed kunnat uteslutas. 
Vid färgningsnegativa fall av lungtuberkulos kan spårning inledas före bekräftelse genom odling om 
 TbNhO är positivt eller det finns en stark misstanke om sjukdom och läkemedelsbehandling inleds. 
Smittspårningen fortsätter inte om tuberkulosodlingen av sekretprovet är negativ. Smittsamhetstiden 
fastställs enligt hur länge patientens luftvägssymtom varat (bild 2).

Bild 2. Utredningsgången vid smittspårning.

1 Smittspårning av annan tuberkulos genomförs om exsudat från infektionshärden är färgningspositivt och aerosolbildning av exsudat förekommer.
2 Smittsamhetstiden bestäms enligt hur länge patienten har luftvägssymtom, om detta är oklart så räknas de föregående tre månaderna som smittsamhetstid.
3 Den behandlande läkaren fastställer smittsamhetstiden.
4 Smittsamhetstiden bestäms enligt hur länge patienten har luftvägssymtom, om detta är oklart så räknas den föregående månaden som smittsamhetstid.
5 Exponeringsutrymme på cirka 60m² (”klassrum”) eller mindre.
6 T.ex. återupplivning, intubation, bronkoskopi och obduktion utan lämpliga andningsskydd (FFP2/FFP3). Vid färgningsnegativa fall (liten risk för smitta) bedöms 
behovet av smittspårning från fall till fall.
7  Personer under 35 år och personer oberoende av ålder som har en sjukdom eller genomgår en läkemedelsbehandling som ökar risken för att insjukna 
(se tabell 2 och bild 4).

PATIENT MED TUBERKULOS

Lungtuberkulos¹

Stor risk för smitta² 
● färgningspositiv
● färgningsnegativ och 
  kavern i thx rtg-bilder3 

Liten risk för smitta4 

● färgningsnegativ 

Smittkällan söks 
● patienten är < 16 år 
● enligt övervägande om 
   patienten är 16–35 år

Under 7 år sammanlagt
> 8h exponerade5

Övriga ≥ 7 år sammanlagt 
> 40h exponerade5 

 

Bor i samma 
familjekrets

 Deltagit i riskåtgärd6

 

Under 7 år 
sammanlagt 

> 40h exponerade5

Den smittsamme 
behandlas

Vid behov den övriga 
närmaste kretsen

 

Exponerade undersöks
Insjuknade behandlas

Behovet av behandling av LTBI bedöms7

Bor i samma familjekrets
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3  Utredningsgången vid smittspårning

3.3  Utredningsgången vid smittspårning

Spårningsåtgärderna fastställs enligt risken för smitta i det inledande skedet. Fortsatta åtgärder vidtas 
utifrån de exponerades risk för att insjukna (bild 2). Smittsamheten är störst vid färgningspositiv lung-
tuberkulos och personerna i samma familjekrets löper störst risk för att smittas. Ovaccinerade barn un-
der 5 år som fått smittan löper störst risk för att insjukna. Hos dessa barn finns det också större risk att 
sjukdomen utvecklas och blir svår (allmän sjukdom eller hjärnhinneinflammation).

Formuläret för smittspårning (blankett 1) fylls alltid i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården, inte av patienten. Den behandlande läkaren antecknar beslutet om att inleda smittspårning, 
smittrisken (stor/liten) och exponeringstiden i patientens journal. Läkaren fyller i den första sidan på 
blanketten ”TB-potilaan tiedot ja altistuneiden listaus” (blankett 1). En för uppgiften utbildad sjukskö-
tare intervjuar patienten, vid behov flera gånger, antecknar exponeringsplatser och personer som ex-
ponerats samt deras kontaktuppgifter på blanketterna. Alla personer som hör till samma familjekrets 
och personer som utan lämpligt andningsskydd deltagit i en riskåtgärd där det bildats smittsam aero-
sol (FFP2/FFP3) kartläggs. Till familjekretsen räknas också mor- och farföräldrar som bor i ett annat 
hushåll, om de har haft mycket kontakt med kärnfamiljen. I fråga om färgningsnegativa (liten risk för 
smitta) patienter med lungtuberkulos bedömer man alltid från fall till fall om den riskåtgärd som vid-
tagits kräver smittspårning eller inte – på grund av den ringa smittrisken. Till riskåtgärderna hör bland 
annat återupplivning, intubation, bronkoskopi, inducerade sputumprov, slemsugning ur luftvägarna, 
obduktion, spirometri och tandvård. Övriga personer som exponerats kartläggs med beaktande av pa-
tientens smittsamhetstid, exponeringsutrymmets storlek, de exponerades ålder och den kumulativa ex-
poneringstiden (bild 2).

Det är viktigt att den specialiserade sjukvården genast i början hänvisar barn under skolåldern (barn un-
der 7 år) för en brådskande bedömning till en poliklinik för barnsjukdomar (per telefon eller med re-
miss) (bild 3). Om en tuberkulospatient har exponerat andra patienter eller anställda vid en enhet inom 
hälso- och sjukvården (t.ex. på en jourpoliklinik eller bäddavdelning), informerar den sjukskötare som 
gjort smittspårningen avdelningsskötaren för enheten i fråga om exponeringen, och i samband med det-
ta kartlägger avdelningsskötaren tillsammans med exempelvis en hygienskötare och skötare inom fö-
retagshälsovården vilka patienter och anställda som exponerats i enlighet med bild 2. Patienter och an-
ställda som exponerats vid en enhet inom social- och hälsovården antecknas på samma blankett för 
smittspårning som övriga personer som exponerats. Också det att en exponerad anställd följs inom den 
egna företagshälsovården antecknas på blanketten (blankett 1), (se kapitel 6.2). Person- och expone-
ringsuppgifter för anställda som exponerats inom hälso- och sjukvården meddelas också deras egen fö-
retagshälsovård (bild 3).

När blanketterna för smittspårning har fyllts i, skickas de till den läkare eller sjukskötare som ansvarar 
för smittsamma sjukdomar i patientens hemkommun, och dessa personer kompletterar listan över ex-
ponerade med de tilläggsuppgifter de fått och vidtar fortsatta åtgärder (se kapitel 4.2). Det är viktigt att 
enheter som vårdar tuberkulospatienter har uppdaterade kontaktuppgifter till de läkare och sjuksköta-
re som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunerna i området. Blanketterna skickas också enligt 
lokalt överenskommen praxis till sjukvårdsdistriktet till den läkare som ansvarar för smittsamma sjuk-
domar eller den enhet som ansvarar för smittspårningen (bild 3), som för ett register över personer som 
utsatts för exponering och följer vilka spårningsåtgärder som vidtas i området (39 § i lagen om smitt-
samma sjukdomar).

Om en patient med smittsam tuberkulos har suttit i ett flygplan i mer än åtta timmar utan avbrott, med-
delar den vårdande enheten uppgifterna om flygningen till THL:s smittskyddsläkare (029 524 8557). 
THL startar nationella och internationella utredningar av flygningen.
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3  Utredningsgången vid smittspårning

En sjukskötare inom den specialiserade sjukvården antecknar de åtgärder för smittspårning som vidta-
gits i patientens journal eller bland uppgifterna om patientens behandling. Om det vid bestämning av lä-
kemedelskänsligheten för patientens M. tuberculosis-stam konstateras att den är resistent mot något lä-
kemedel mot tuberkulos eller säkerställs att alstraren är en miljömykobakterie, förmedlar den vårdande 
enheten informationen till sjukvårdsdistriktet och den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i 
patientens hemkommun samt vid behov till polikliniken för barnsjukdomar.

3.4  Uppföljning

Sjukvårdsdistriktet har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att efter att uppföljningen avslutats 
få uppföljningsinformation om personer som utsatts för exponering (blanketterna 2–6) av den läkare 
som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen samt av såväl den privata som den offentliga fö-
retagshälsovården (24 § i lagen om smittsamma sjukdomar). Sjukvårdsdistriktet eller kommunen kan 
inrätta ett register över personer som exponerats för tuberkulos (39 § i lagen om smittsamma sjukdo-
mar), med hjälp av vilket man på regional nivå kan följa antalet exponeringar på årsnivå och eventuellt 
antalet personer som insjuknat i tuberkulos, antalet personer som remitterats till LTBI-bedömning och 
antalet genomförda behandlingar av LTBI samt bedöma den smittspårning som genomförts inom den 
specialiserade sjukvården, primärvården och företagshälsovården.

Bild 3. Skickande av blanketter för smittspårning och informationsgång.

Övriga enheter 
inom företags- 
hälsovården

Enhet och läkare 
som ansvarar för 

smittspårning

Läkaren som ansvarar för 
smittsamma sjukdomar 

i kommunen

Enheter för 
behandling av LTBI

Poliklinik för 
barnsjukdomar

Företags- 
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4  Undersökningar och uppföljning av personer   
 som utsatts för exponering

4.1  Barn under skolåldern undersöks inom den specialiserade  
 sjukvården

Barn under 7 år som exponerats undersöks och följs vid en poliklinik för barnsjukdomar. Målet är att 
konstatera och behandla tuberkulossmittan innan den utvecklas till sjukdom.

Inledande undersökningar:

 • intervju
 • klinisk undersökning, även ärr efter BCG-vaccination
 • THX-rtg
 • Sänkan och lilla blodbilden 
 • IGRA-test (B-TbIFNg), om det har gått mer än en månad sedan den första eventuella expone-

ringen.
Om barnet har symtom eller det vid THX-rtg eller IGRA-test uppdagas fynd som stämmer in på 
tuberkulos inleds undersökningar för att konstatera tuberkulos.

Om barnet inte har några symtom och de övriga undersökningarna uppvisar ett normalt resultat 
samtidigt som det i IGRA-testet konstateras att barnet smittats av tuberkulos (B-TbIFNg minst 
1.0 IU/ml), behandlas barnet som vid LTBI.

Om barnet inte har några symtom och alla undersökningar uppvisar ett normalt resultat, inleds 
förebyggande läkemedelsbehandling (som LTBI) för de barn som bor i samma hushåll eller på motsva-
rande sätt utsatts för exponering och som löper störst risk för att insjukna under den tid man väntar på 
att IGRA-testet ska slå om. Sådana barn är:

 • barn under ett år som bor i samma hushåll som en smittsam tuberkulospatient, oberoende av om 
de har fått BCG-vaccin eller inte

 • 1–4-åringar som inte har fått BCG-vaccin.

Den förebyggande läkemedelsbehandlingen fortsätter tills det har gått minst två månader sedan den se-
naste eventuella exponeringen och barn utan symtom undersöks på nytt genom IGRA-test. Om testet är 
negativt avslutas läkemedelsbehandlingen. Barn som inte vaccinerats får BCG-vaccin.

Om ingen förebyggande behandling inleds (ringa exponering, vaccinerat 1–4-årigt barn, 5–6-årigt 
barn) görs en ny klinisk undersökning och ett nytt IGRA-test när det har gått minst två månader sedan 
den senaste eventuella exponeringen. Om tuberkulossmitta inte konstateras hos barnet avslutas uppfölj-
ningen.

Under besöken på mottagningen ges familjen information om tuberkulos och uppmanas att ta kontakt 
om barnet får symtom som tyder på tuberkulos. Resultaten av smittspårning av barn skickas efter att 
uppföljningen avslutats till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i hemkommunen (blan-
kett 2, bild 3).
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4.2  Barn i skolåldern och vuxna undersöks inom primärvården eller  
 företagshälsovården

Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i tuberkulospatientens hemkommun bär ansvaret 
för smittspårningen av personer som utsatts för exponering. Om personer i flera kommuner utsatts för 
exponering uppger den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar deras personuppgifter till den 
läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i de exponerades hemkommun med en blankett för an-
mälan om smittsam sjukdom C.

Till exponerade barn i skolåldern (7–16-åringar/deras vårdnadshavare) och vuxna skickas ett brev och 
en enkätblankett om exponeringen (blankett 6), med vilken en sjukskötare inom primärvården intervju-
ar personen antingen per telefon eller på mottagningen (tabell 1).

Exponerade personer som har en bakgrundssjukdom eller genomgår en läkemedelsbehandling som 
ökar risken för att insjukna (tabell 2, bild 4) hänvisas direkt till en poliklinik inom den specialiserade 
sjukvården för undersökning enligt lokalt överenskommen praxis (en lungpoliklinik, infektionspolikli-
nik eller med tanke på bakgrundssjukdomen lämplig poliklinik).

Personer som har symtom måste hittas snabbt, och personer under 16 år med symtom hänvisas bråd-
skande direkt till en poliklinik för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Vuxna som upp-
visar symtom undersöks först av en läkare inom primärvården, och får utan dröjsmål genomgå THX-
rtg, insamling av sputa (TB-färgning och odling x 3) och blodprov (tabell 1). Om det i THX-rtg eller 
undersökningen av sputum finns fynd som tyder på tuberkulos, ringer läkaren en lung- eller infektions-
läkare och skriver en brådskande remiss till den specialiserade sjukvården.

THX-rtg görs för alla exponerade i samband med den inledande undersökningen eller senast inom två 
månader efter att smittspårning inletts (tabell 1). IGRA-test görs för 7–35-åringar två månader efter 
den senaste exponeringen, och kan därmed göras samtidigt med THX-rtg. Om resultatet av IGRA-tes-
tet, det vill säga B-TbIFNg, är minst 1,0 IU/ml skriver läkaren en remiss till den specialiserade sjukvår-
den för en bedömning av huruvida behandling av LTBI bör inledas. Barn remitteras till en poliklinik för 
barnsjukdomar och vuxna enligt lokalt överenskommen praxis till en lung- eller infektionsläkare (bild 
4). För barn under 7 år vars föräldrar är IGRA-positiva kan BCG-vaccin övervägas.

Röntgenkontroll (THX-rtg) och symtomfrågeformulär efter tolv månader görs för de exponerade under 
35 år som den specialiserade sjukvården konstaterat att inte kan genomgå behandling av LTBI eller för 
vilka IGRA-testet inte ger något resultat, samt i fråga om personer över 35 år endast om de hör till sam-
ma familjekrets och har deltagit i en riskåtgärd (bild 4). I fråga om personer som är beroende av alko-
hol och droger samt personer som exponerats för MDR- och XDR-tuberkulos genomförs röntgenkon-
troll och symtomfrågeformulär efter 6, 12 och 24 månader.

Det är viktigt att i samband med de inledande undersökningarna och kontrollbesöken informera 
de exponerade om symtomen på tuberkulos och anvisa dem att genast ta kontakt för undersök-
ningar om de får symtom i fortsättningen.

När undersökningarna och uppföljningen av de exponerade slutförts skickar den läkare som ansvarar 
för smittsamma sjukdomar i kommunen blanketterna (uppgifter om de personer som undersökts och re-
sultaten av undersökningarna inklusive behandling av LTBI som bedömts eller genomförts inom den 
specialiserade sjukvården) till sjukvårdsdistriktet enligt lokalt överenskommen praxis. Om de perso-
ner som utsatts för exponering följs inom företagshälsovård inom den offentliga eller privata sektorn, 
skickar också företagshälsovården uppgifter om uppföljningen av de exponerade till sjukvårdsdistriktet 
(20 § och 24 § i lagen om smittsamma sjukdomar), (kapitel 6.2) (bild 3).

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/overvakning-och-epidemier/registret-over-smittsamma-sjukdomar/lakares-anmalan-om-misstanke-om-smittsam-sjukdom
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/overvakning-och-epidemier/registret-over-smittsamma-sjukdomar/lakares-anmalan-om-misstanke-om-smittsam-sjukdom
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Regionförvaltningsverket kan besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsokontroller om det är nöd-
vändigt för att förebygga spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med 
fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom (16 § i lagen om smittsamma sjukdomar), till ex-
empel vid massexponering bland personer med alkohol- eller drogberoende.

Bild 4. Genomförande av undersökningar, uppföljning och bedömning och behandling av LTBI hos 
personer som utsatts för exponering.

Eller5

1Läs mer om företagshälsovårdens roll i texten, kapitel 6.2.
2Se tabell 1.
3Se tabell 2.
4Utan lämpligt andningsskydd, läs texten i kapitel 3.3.
5Alkohol- eller drogberoende eller exponering för MDR/XDR-TB.
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4.3  Personer som exponerats för MDR- och XDR-tuberkulos

Smittspårning i fråga om personer med MDR- eller XDR-tuberkulos görs i stora drag på samma sätt 
som vid läkemedelskänslig sjukdom. Vilka personer som utsatts för exponering fastställts och under-
sökningar utförs på samma sätt som vid läkemedelskänslig sjukdom (tabell 1). Personer som expone-
rats för MDR- och XDR-tuberkulos (> 35-åringar och personer hos vilka IGRA dvs. B-TbIFNg är ≥ 1.0 
IU/ml och behandling av LTBI ännu inte har inletts) följs under minst två års tid (klinisk uppföljning 
och lungröntgenbild). Dessa personer informeras i samband med varje besök om vilka symtom som ty-
der på tuberkulos och uppmanas att omedelbart ta kontakt för undersökningar om de får symtom. Den 
nationella expertgruppen för tuberkulosbehandling tar ställning till med vilken läkemedelskombination 
en person som exponerats för MDR- eller XDR-tuberkulos eventuellt ska behandlas, och gruppen kan 
kontaktas via en medlem vid det regionala universitetssjukhuset.

4.4  Gravida kvinnor

Graviditet ökar risken för att en tuberkulossmitta och infektion utvecklas till aktiv sjukdom. Obehand-
lad tuberkulos är ett hot mot mammans egen hälsa. För nyfödda är tuberkulos en livsfarlig sjukdom. 
Smittsam tuberkulos hos en gravid kvinna ska identifieras före förlossningen för att skydda såväl det 
nyfödda barnet som andra nyfödda från smittan.

Gravida kvinnor som utsatts för exponering undersöks på samma sätt som andra exponerade (bild 4). 
Hos gravida kvinnor som exponerats för tuberkulos men inte uppvisar några symtom undviks dock 
lungröntgen under den första trimestern. Om den blivande mamman har symtom som tyder på tuber-
kulos är graviditeten inget hinder för lungröntgen, oberoende av graviditetsskedet. I fråga om gravida 
kvinnor som exponerats för tuberkulos men inte uppvisar några symtom tas THX-rtg under den sista 
trimestern, senast cirka en månad före beräknad födsel. Om THX-rtg inte har tagits ska den tas senast 
när kvinnan kommer för att föda. På så sätt säkerställs att den nyfödde inte får smittan av sin mamma.

Om smittsam tuberkulos konstateras hos en mamma som redan fött sitt barn påbörjas förebyggande lä-
kemedelsbehandling för babyn innan babyn får komma till sin mamma för vård. I denna situation är det 
bäst att konsultera en barninfektionsläkare.
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Tabell 1. Inledande undersökningar och uppföljning av personer som utsatts för exponering.

Intervju med hjälp av ett frågefor-
mulär (per telefon/vid besök på 
mottagningen)

• Symtom: hosta som varat >3 veckor, upphostningar, blodhosta, stegring, 
viktminskning, aptitlöshet, avvikande nattsvettning, smärtor i bröstet/sidan, 
knölros, förstorade lymfkörtlar, bölder, diffusa sjukdomssymtom, försämrad 
allmänkondition, trötthet, hos barn även förlångsammad tillväxt.

• Sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar som ökar risken för att insjukna 
(tabell 2).

• Tidigare exponeringar för tuberkulos (TB i den närmaste kretsen, på arbetet, 
tidigare smittspårning, resor till länder där TB är vanligt förekommande och 
kontakt med invånare i dessa länder) (THL:s lista över länder, på finska).

• Tidigare tuberkulossjukdom och behandling av den.
• BCG-vaccin hos barn.
• Specificering av uppgifterna om den nu gällande exponeringen.
• Den exponerade får information om tuberkulos och dess symtom samt anvis-

ningar om att ta kontakt för undersökningar om personen får symtom.

Klinisk undersökning • För personer med symtom: auskultation av hjärta och lungor, palpation av 
lymfkörtelområden och magen, inspektion av huden, annan status beroende 
på symtomen, för barn kontroll av om det finns ärr efter BCG-vaccination.

THX-rtg (framifrån och från sidan) • För personer med symtom genast.
• För personer utan symtom i samband med den inledande kartläggningen 

eller senast 2 månader efter att smittspårning inletts.
• Under uppföljningen för vissa riskgrupper (personer med alkohol- och drog-

beroende, personer som exponerats för MDR-/XDR-tuberkulos) efter 6, 12 
och 24 månader.

IGRA-test
(B-TbIFNg, KL 6173)

• För personer i åldern 0–35 år och personer med immunbrist oberoende av 
ålder. Undersökningar av barn under skolåldern och personer med immun-
brist genomförs inom den specialiserade sjukvården.

Blodprov • För personer med symtom sänka La, CRP, PVK, Alat, Afos, HivAgAb.

Sputumprov • För personer med symtom TB-färgning och -odling x 3.

https://thl.fi/attachments/Infektiotaudit/Maaluettelo.pdf
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5.1  Definition

En latent tuberkulosinfektion (LTBI) är ett tillstånd orsakat av tuberkulosbakterien där bakterierna i 
organismen är levande, men i vilotillstånd. Människor som fått LTIB är symptomfria och sprider inte 
sjukdomen till andra och i allmänhet har de en positiv reaktion i tuberkulintestet eller ett positivt fynd i 
IGRA-testet. De kan senare i livet utveckla en tuberkulossjukdom. Av de smittade insjuknar endast cir-
ka 10 procent under sitt liv. Risken att insjukna är störst under de två första åren efter att man fått smit-
tan.

5.2  Varför undersöks LTBI?

Personer som har smittats av tuberkulos kan få läkemedelsbehandling som förebygger insjuknande. En-
ligt WHO:s rekommendation är syftet med att undersöka och behandla LTBI att förhindra att personen 
utvecklar aktiv tuberkulos med symtom, skydda individens hälsa och hälsan för personer i den smitta-
des omgivning och minska spridningen av tuberkulos. Genom framgångsrik behandling kan man på-
verka tuberkulossituationen i Finland.

En LTBI-bedömning görs i fråga om personer under 35 år och oberoende av ålder i fråga om expone-
rade personer som har en sjukdom eller genomgår en läkemedelsbehandling som i betydande grad ökar 
risken för att insjukna. Grunden för åldersgränsen är att risken för läkemedelshepatit i anslutning till 
behandlingen ökar med åldern.

Det är omöjligt att för varje individ exakt uppskatta hur stor risken för att insjukna är. Ovaccinerade 
barn under 5 år löper särskilt stor risk för att insjukna i tuberkulos. Hälften av barnen under ett år och 
en fjärdedel av 1–5-åringarna som fått smittan insjuknar. Också tonåringar och unga vuxna löper avse-
värt större risk för att insjukna än en äldre vuxen.

5.3  Faktorer som påverkar beslutet om att behandla LTBI

Eftersom behandlingen kan medföra biverkningar ska vårdetiska aspekter beaktas då personer utan 
symtom vårdas. Den som vårdas ska ges tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut. Pa-
tienten ska vara motiverad och förbinda sig till behandlingen. En LTBI-behandling är frivillig och av-
giftsfri för patienten. Ett beslut om att behandla LTBI fattas alltid utifrån en individuell riskbedömning. 
Behandlingen ska uppskattas medföra större fördelar än risker. Exponerade personer som flyttat från 
länder med hög tuberkulosförekomst vårdas på samma sätt som andra personer som utsatts för expo-
nering.

5.4  Konstaterande av LTBI och begränsningar vad gäller tester

LTBI kan endast utredas indirekt genom att undersöka det immunologiska svaret mot antigener från 
tuberkulosbakterien antingen genom ett IGRA-test eller hudtest. IGRA-tester är B-TbIFNg (Quan-
ti- FERON-TB Gold-Plus, QFT-Plus, KL 6173) och B-LyTbIFN (Elispot T-SPOT.TB, KL 6174). Vid 
undersökning av exponerade används i regel undersökningen B-TbIFNg. I samband med testerna fö-
rekommer tekniska problem och felkällor. BCG-vaccination påverkar inte resultatet av IGRA-testet. 
Hudtester (TST, Mantoux) används numera sällan i Finland. De används främst för att undersöka barn.
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IGRA-tester skiljer inte mellan aktiv tuberkulos och LTBI, och ett negativt testresultat kan visas vid ak-
tiv tuberkulos. IGRA-tester korrelerar inte till 100 procent sinsemellan. De kan heller inte användas för 
att förutspå vilka av de personer som smittats av tuberkulos som kommer att utveckla aktiv tuberku-
los. I fråga om IGRA-test är det prediktiva värdet av ett positivt test (B-TbIFNg med gränsvärdet 0,35 
IU/ml) hos immunkompetenta endast cirka 2 procent, medan det prediktiva värdet av ett negativt test 
är bra: 99,7 procent. Det här innebär att endast en liten del av de IGRA-positiva insjuknar i tuberkulos 
under sitt liv. Då man bedömer behovet av LTBI-behandling hos immunkompetenta används 1,0 IU/ml 
som gränsvärde, varvid testresultatet med största sannolikhet är korrekt positivt.

Immunsuppressiva läkemedelsbehandlingar påverkar lymfocyternas funktion och därmed ökar risken 
för falskt negativa och osäkra IGRA-resultat. Den jämförbara evidensbaserade information om IGRA-
testets tillförlitlighet hos personer med immunbrist som finns tillgänglig är oenhetlig och ringa. Därför 
läggs i vissa situationer mer fokus på informationen om exponeringen än på IGRA-resultatet. Om re-
sultatet av ett B-TbIFNg-test hos en person med immunbrist > 0,35 IU/ml betraktas resultatet som ett 
tecken på smitta.

IGRA-test kan inte användas för att följa hur en person svarar på LTBI-behandlingen. I en ny expone-
ringssituation är det ingen idé att göra om ett tidigare positivt IGRA-test.

5.5  Förutsättningar för behandling av LTBI

 • Aktiv tuberkulos har uteslutits.
 • Patienten är villig att förbinda sig till behandlingen.
 • Inga kontraindikationer har konstaterats: leversjukdom (OBS! det att en person är bärare av he-

patit B eller C är ingen kontraindikation, såvida patienten inte har funktionsstörningar i levern), 
alkohol- och drogproblem (t.ex. riklig alkoholanvändning, injektionsmissbruk), tidigare konsta-
terad överkänslighet mot isoniazid och rifampicin, epilepsi, porfyri, svagt engagemang i behand-
lingen.

5.6  Anvisningar för LTBI-bedömning för primärvården och  
 företagshälsovården

Alla barn under 7 år undersöks vid en poliklinik för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvår-
den. Det bör säkerställas att den specialiserade sjukvården har kontaktats eller fått en brådskande remiss 
gällande alla exponerade (se kapitel 4.1).

Exponerade personer över 7 år intervjuas med hjälp av ett frågeformulär och det kartläggs om den ex-
ponerade eventuellt har en bakgrundssjukdom eller genomgår en läkemedelsbehandling som ökar ris-
ken för att insjukna (tabell 2).

Om en exponerad person över 7 år har någon av de riskfaktorer som nämnts i tabell 2, skrivs en 
remiss till en poliklinik inom den specialiserade sjukvården enligt lokalt överenskommen praxis (barn-, 
lung-, infektionspoliklinik eller en med tanke på bakgrundssjukdomen lämplig poliklinik) för en inle-
dande undersökning (THX-rtg och eventuellt IGRA-test) och en bedömning av LTBI-behandling (bil-
derna 4 och 5). I remissen nämns läkemedelskänsligheten för tuberkulosstammen hos smittkällan, om 
den är känd.

7–35-åringar med normalt immunsvar intervjuas med hjälp av ett frågeformulär. Ett IGRA-test 
 (B-TbIFNg) genomförs två månader efter den senaste exponeringen.



Handledning 4/2018 20 Rekommendation om smittspårning vid tuberkulos

5  Diagnostik och behandling av LTBI

 • Om resultatet av IGRA-testet är minst 1,0 IU/ml, skickas en remiss till den specialiserade sjuk-
vården (en lung-, infektions- eller barnpoliklinik) för att inleda behandling av LTBI.

 • Om resultatet av IGRA-testet är under 1,0 IU/ml har personen med stor sannolikhet inte blivit 
smittad och då behöver inte uppföljningslungröntgen genomföras.

 • Om ett IGRA-test inte kan genomföras (t.ex. icke specificerad IFNg-produktion) kan ingen be-
dömning av LTBI göras. Testet görs inte på nytt. I dessa fall tas THX-rtg efter tolv månader.

Tabell 2. De viktigaste sjukdomarna och läkemedelsbehandlingarna som ökar risken för att insjukna 
i tuberkulos.

Sjukdom/läkemedelsbehandling Prioritet vad gäller hänvisning till behandling

Silikos (stendammlunga) Icke-brådskande remiss.

Kronisk njursvikt som kräver dialysbehandling Icke-brådskande remiss.

Organtransplantation (transplantation av ett fast organ  
eller stamcellstransplantation

Brådskande remiss.

HIV-infektion • Brådskade remiss, om HIV-infektionen inte behand-
lats eller läkemedelsbehandlingen av HIV pågått i 
mindre än sex månader.

• Icke-brådskande remiss om läkemedelsbehandlingen 
av HIV pågått i mer än sex månader.

Behandling med TNF-blockerare: t.ex. adalimumab,  
etanercept, golimumab, infliximab, certolizumab pegol  
och biosimilarer av dessa

Brådskande remiss.

Övriga immunsuppressiva läkemedelsbehandlingar:  
pågående cellgiftsbehandlingar, systemiska steroider
> 20 mg/dygn i över en månad eller andra biologiska 
läkemedel såsom TNF-blockerare

Icke-brådskande remiss.
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Bild 5. Undersökningar av patienter med immunbrist.

1 Den exponerade informeras om vilka symtom som tyder på tuberkulos och när personen bör ta kontakt för undersökningar.
2 Se bilaga 5.

Läkemedelsbehandling 
med TNF-blockerare, 
transplantation av ett 

fast organ, obehandlad 
HIV (och CD4 < 0,35)

Stamcellstransplantation, 
HIV-infektion 

(HIV-behandling 
< 6 månader)

Cellgifter, andra 
biologiska läkemedel än 

TNF-blockerare, steroider 
> 20 mg/dag > 1 månad

Stendammlunga, HIV-in-
fektion (HIV-behandling 
> 6 månader och CD4 

> 0,35), dialysbehandling

IGRA 2 månader efter senaste exponeringIndividuell bedömning av 
användning av IGRA-test 

LTBI-behandling utifrån 
exponeringsinformation

LTBI-behandling utifrån 
exponeringsinformation 

eller IGRA-resultat2

LTBI-behandling utifrån 
exponeringsinformation och 

IGRA-resultat2

Uppföljning i samband med poliklinikbesök inom den specialiserade sjukvården, Thx-rtg 6 månader 
efter avslutad LTBI-behandling

Bedömning av LTBI, specialiserade sjukvården
Bakgrundssjukdom som ökar risken för att insjukna eller nedsatt immunsvar  

Thx-rtg och status 
normala, inga symtom1

5.7  Läkemedel som används vid behandling av LTBI och effekter av   
 behandlingen (specialiserad sjukvård)

Läkemedelsalternativ vid behandling av LTBI:

 • Rifampicin + isoniazid dagligen 3 månader
 • Isoniazid dagligen 6 månader
 • Rifapentin + en stor dos isoniazid en gång per vecka i 3 månader under övervakning

Effekten av LTBI-behandlingen beror i avgörande grad på genomförandet av behandlingen, men är ald-
rig 100-procentig. Undersökningar har visat att effekten av daglig isoniazidbehandling i 6–9 månader 
är 70–90 procent. Daglig behandling med rifampicin + isoniazid eller behandling med rifapentin + en 
stor dos isoniazid en gång per vecka i tre månader ger samma effekt som en nio månader lång isoniazid-
behandling, men har gett färre biverkningar som lett till att behandlingen avbrutits (tabellerna 3 och 4).

När en bedömning av huruvida LTBI-behandling ska inledas har gjorts inom den specialiserade sjuk-
vården (LTBI-behandling har inte inletts eller LTBI-behandling har inletts och slutförts), ska uppgif-
terna i journalen distribueras till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och 
till den behandlande läkaren inom primärvården. Uppgifterna kan också enligt lokalt överenskommen 
praxis skickas till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet eller till den 
enhet som ansvarar för smittspårningen.
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5.8  Personer som exponerats för MDR-/XDR-tuberkulos

De exponerade intervjuas med hjälp av ett frågeformulär. Barn under 7 år hänvisas till den specialise-
rade sjukvården, för personer i åldern 7–35 år görs ett IGRA-test såsom nämnts ovan. Om resultaten 
tyder på smitta (B-TbIFNg minst 1,0 IU/ml) skickas en remiss till den specialiserade sjukvården. Den 
nationella expertgruppen för tuberkulosbehandling ger från fall till fall en rekommendation gällande 
eventuell behandling av LTBI. Om behandling av LTBI inte ges, följs exponerade personer som fått 
smittan genom lungröntgen efter 6, 12 och 24 månader.

Tabell 3. Alternativ och dosering vid behandling av LTBI.

Medicinering Dosering för vuxna Dosering för barn Varaktig-
het

Observeras

Rifampicin (Rimapen®, 
Eremfat®, Rimactan®)

< 50 kg 450 mg x 1
>50 kg 600 mg x 1

10–20 mg/kg/dygn x 1, max 600 
mg x 1

3 mån.

Isoniazid (Tubilysin®) 300 mg x 1 10 mg/kg/dygn x 1, max 300 mg x 1

B6-vitamin 20 –50 mg x 1 1 mg/ kg*

Isoniazid (Tubilysin®) 300 mg x 1 10 mg/kg/dygn x 1 6 mån.  – Bäst effekt nås med 
medicinering i 9 mån.

B6-vitamin 20–50 mg x 1 1mg/ kg*

Rifapentin (Priftin®)V 
150 mg tabl

< 50 kg = 750 mg (5 tabl), 
> 50 kg = 900mg (6 tabl) 

10–14 kg  = 300 mg (2 tabl)
14,1–25 kg = 450 mg (3 tabl)
25,1–32 kg = 600 mg (4 tabl)
32,1–49,9 kg = 750 mg (5 tabl)

12 gånger
dvs. 3 mån.

 – Ges en gång per vecka, 
alltid under övervakning.

 – Inte för barn under 2 år.
 – Inte för personer med 

immunbrist, HIV-positiva 
personer som genom-
går ART-behandling, 
gravida kvinnor eller 
kvinnor som planerar en 
graviditet.

 –  Rifapentin har ännu inte 
fått tillstånd av Europe-
iska läkemedelsmyndig-
heten.

Isoniazid (Tubilysin® ) 15 mg/kg avrundat till 
närmaste 50–100 mg, 
max 900 mg

2–11-åringar: 25 mg/kg
≥ 12-åringar: 15 mg/kg avrundat till 
närmaste 50–100 mg, max 900 mg

B6-vitamin 20–50 mg x 1 1mg/ kg*

* För spädbarn som ammas. För barn som följer en mjölkfri och köttfri diet. 
V Läkemedel som kräver specialtillstånd.
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Tabell 4. Biverkningar av LTBI-behandling.

I Vanlig biverkning II Ganska vanlig biverkning III Sällsynt biverkning

Biverkning Rifampicin Isoniazid Rifapentin
Urin och tårvätska blir röd. Kontaktlinser får inte användas under 
behandlingen.

I I

Illamående, kräkningar. II II II

Transaminaser stiger utan symtom. II I II

Läkemedelshepatit. II I II

Överkänslighetsreaktioner (feber och hudsymtom), urtikaria. I II I

Neuropati (domningar, stickningar, känselstörningar), om B6-vitamin 
inte används.

I

Hudutslag av aknetyp. III

Attacker av rodnad och klåda i ansiktet och/eller skalpen 2–3 timmar 
efter intag av läkemedlet rifampicin.
Kan förebyggas med antihistamin.

III

Tyramin eller histamin i vissa livsmedel kan orsaka rodnad i ansiktet/
huvudvärksattack. I vissa fall kan det leda till att blodtrycket sjunker och 
att personen svimmar. Detta kan förebyggas genom att undvika följande 
livsmedel: mogna ostar, tonfisk, salamiliknande korvar, rödvin.

III

Yrsel. III III III

Depression, psykos. III

Huvudvärk, ataxi, koncentrationsstörningar, hallucinationer. III

Förändringar i blodbilden (leukopeni, trombopeni). III III III

Ledvärk. III III

Akut njursvikt (interstitiell nefrit, tubulär nekros, lupusnefrit). III III

Mer information om biverkningar av läkemedel mot tuberkulos http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/ (på finska). Klicka 
på ”Tietoa lääkeyhdistelmistä” och kryssa för det läkemedel patienten använder. Välj därefter ”Haittavaikutukset” 
under rubriken ”Tietoa lääkeyhdistelmistä”.

http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/
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En exponeringssituation kan se ut på två olika sätt: endera har en arbetstagare utsatts för tuberkulosex-
ponering i arbetet eller så har en tuberkulossjuk arbetstagare i samband med arbetet utsatt andra perso-
ner för smitta. I båda fallen genomförs smittspårningen enligt de allmänna principer som anges i denna 
anvisning. Om en smittsam person arbetar med barnskötsel, ska undersökningar av de barn som utsatts 
för exponering prioriteras och genomföras utan dröjsmål.

6.1  Bedömning av exponeringen

Om en arbetstagare i sitt arbete har exponerats för tuberkulos, utreds exponeringen inom företagshäl-
sovården (5 § i statsrådets beslut 1155/93 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för bio-
logiska agenser i arbetet). Det kartläggs vilka personer som exponerats under den tid smittkällan haft 
symtom (luftvägssymtom), eller, om detta är oklart, är utredningstiden de tre månader som föregick di-
agnosen (stor risk för smitta) eller en månad före diagnosen (liten risk för smitta) enligt bild 2. Uppgif-
ter om exponeringsfallet kartläggs och registreras i arbetstagarens journal inom företagshälsovården.

Då exponeringen för tuberkulos bedöms ska de personer som arbetar i samma rum eller som vistats 
länge i samma rum som den smittade beaktas. Risken för smitta är större om utrymmet är litet, ventila-
tionen är dålig och smittkällan har hostat kraftigt. Till riskåtgärderna hör bland annat återupplivning, in-
tubation, bronkoskopi, inducerade sputumprov, slemsugning ur luftvägarna, obduktion, spirometri och 
tandvård. I fråga om färgningsnegativa (liten risk för smitta) patienter med lungtuberkulos bedömer 
man alltid från fall till fall om den riskåtgärd som vidtagits kräver smittspårning eller inte – på grund av 
den ringa smittrisken (kapitel 3.3).

Arbetsgivaren ska skaffa och till arbetstagarens förfogande ställa ändamålsenliga andningsskydd (15 § 
i arbetarskyddslagen). Om arbetstagaren har använt FFP2- eller FFP3-andningsskydd på lämpligt sätt 
under hela exponeringen är fortsatta åtgärder inte motiverade.

Vid utredningen och bedömningen är samarbete mellan arbetsplatsen, företagshälsovården, det sjukhus 
där patienten med smittsam tuberkulos vårdas och primärvården ofta nödvändigt. Vid behov ordnar fö-
retagshälsovården tillsammans med den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen 
och arbetsgivaren ett informationstillfälle för de anställda.

Arbetsgivaren ska bevara förteckningen över exponerade anställda i 40 år efter den senaste kända ex-
poneringen (15 § i statsrådets beslut 1155/93 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för 
biologiska agenser i arbetet.

6.2  Fortsatta undersökningar av personer som exponerats

För alla arbetstagare som uppvisar symtom ordnas utan dröjsmål THX-rtg, insamling av sputa, labo-
ratorieprov och besök hos en läkare. Arbetstagare som har en sjukdom eller genomgår en läkemedels-
behandling som ökar risken för att insjukna (tabell 2, bild 4) hänvisas direkt till en poliklinik inom den 
specialiserade sjukvården för undersökning enligt lokalt överenskommen praxis (en lungpoliklinik, in-
fektionspoliklinik eller med tanke på bakgrundssjukdomen lämplig poliklinik).



Handledning 4/2018 25 Rekommendation om smittspårning vid tuberkulos

6  Exponering i arbetet

Exponerade arbetstagare utan symtom hänvisas till undersökningar i enlighet med bild 4. Undersök-
ningarna genomförs antingen inom arbetstagarens företagshälsovård (verksamhet enligt FPA:s ersätt-
ningsklass I) eller vid hälsocentralen i arbetstagarens hemkommun. Företagshälsovården lämnar upp-
följningsinformation om de personer som exponerats till sjukvårdsdistriktet (20 § och 24 § i lagen om 
smittsamma sjukdomar) (bild 3).

I samband med undersökningarna kan följande diagnoskoder (ICD10) användas: Z57.8 (yrkesmässig 
exponering för andra specificerade riskfaktorer), Z20.1 (kontakt med och exponering för tuberkulos) 
och Z11.1 (riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos).

Om en arbetstagare under 35 år upprepade gånger utsätts för exponering, görs ett nytt IGRA-test endast 
om resultatet tidigare har varit under 1,0 IU/ml. Om en arbetstagare över 35 år upprepade gånger utsätts 
för exponering rekommenderas THX-rtg-röntgenkontroller inte. Oberoende av ålder görs en uppfölj-
ning i form av en symtomintervju och en klinisk undersökning efter tolv månader. Särskild uppmärk-
samhet fästs vid säkerheten i arbetstagarens arbetssätt. Hälsotillståndet och symtom hos arbetstagare 
som deltar i tuberkulosarbete följs i form av periodiska hälsoundersökningar inom företagshälsovården.

6.3  Avslutande av uppföljning och meddelande av  
 uppföljningsinformation

Efter att uppföljningen avslutats skickar företagshälsovården enligt lokalt överenskommen praxis in-
formation om uppföljningen av exponerade antingen till den läkare som ansvarar för smittsamma sjuk-
domar i sjukvårdsdistriktet eller till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i den kommun 
som inlett smittspårningen (20 § och 24 § i lagen om smittsamma sjukdomar). Då smittspårningen in-
leds är det bra att komma överens om vart informationen om uppföljningen lämnas. Den läkare som 
ansvarar för smittsamma sjukdomar i den kommun som inlett smittspårningen skickar en C-anmälan 
om exponeringen för tuberkulos och senare uppföljningsinformation om smittspårningen till den läka-
re som ansvarar för smittsamma sjukdomar i arbetstagarens hemkommun.

6.4  Yrkessjukdom

Om det efter att en arbetstagare exponerats i arbetet konstateras att personen i fråga har tuberkulos (1–
3 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och 2 § i yrkessjukdomsförordningen), och 
ingen annan uppenbar smittsituation utanför arbetet konstateras, är det fråga om en yrkessjukdom. Den 
behandlande läkaren gör en anmälan om att en yrkessjukdom konstaterats till regionförvaltningsver-
ket och skickar kopior på journalen samt centrala undersökningsresultat till patientens arbetsgivares 
olycksfallsförsäkringsbolag. Identiska genotypningar av M. tuberculosis-stammen hos smittkällan och 
den insjuknade bekräftar yrkessjukdomsdiagnosen, men krävs inte för att en diagnos ska kunna ställas.
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När en stor grupp människor exponeras för tuberkulos samtidigt och ungefär i samma utsträckning, 
kallas det för massexponering. I sådana situationer är risken för smitta ofta ganska liten, klart mindre 
än hos personer som bor i samma hushåll. Massexponeringssituationer kan uppstå till exempel i skolor, 
på daghem, på ålderdomshem, vid sjukvårdsanläggningar, vid förläggningar och i kollektivtrafikmedel. 
Ofta hör en del av de exponerade på grund av sin ålder till en riskgrupp hos vilka smittan snabbt kan ut-
vecklas till sjukdom (små barn eller ungdomar).

Ofta måste en stor grupp människor – tiotals, ibland till och med hundratals – undersökas. Undersök-
ningarna ska planeras så att de löper så smidigt och effektivt som möjligt för såväl dem som undersöks 
som för hälso- och sjukvården. Oftast genomförs undersökningarna i samarbete mellan primärvården 
och den specialiserade sjukvården samt vid behov med företagshälsovården. Ansvaret för tuberkulo-
sexponeringar i fråga om flyktingar och asylsökande vid förläggningar ligger hos den kommun i vilken 
förläggningen är belägen. I omfattande utredningar som sträcker sig över kommungränserna eller till 
utlandet samarbetar man med THL.

Genast i början av utredningen sammankallas till ett samarbetsmöte, där smittiden fastställs och grup-
pen av människor som ska undersökas avgränsas. Vilka som deltar i mötet beror på situationen: mötet 
sammankallas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdi-
striktet, en sjukskötare för smittsamma sjukdomar, rektorn och skolhälsovårdaren som företrädare för 
läroanstalten, en läkare inom den specialiserade sjukvården, en informatör och så vidare.

Ärenden som aktörerna ska komma överens om:

 • fastställande av tidpunkten för exponeringen
 • uppgiftsfördelning och ansvarspersoner
 • information till exponerade/familjer
 • information till medier
 • kartläggning av exponerade
 • vilka undersökningar som ska utföras och av vem
 • fortsatta undersökningar
 • undersökningsplats
 • kallelse av exponerade till undersökningar
 • delgivning av resultat till exponerade
 • bokföring
 • tidpunkterna för uppföljningsmöten.

Eftersom det handlar om att undersöka en grupp människor, planeras också åtgärderna enligt detta. I 
stället för att kalla alla barn till sjukhusets poliklinik en familj åt gången kan undersökningarna genom-
föras i skolan eller på daghemmet. För föräldrarna ordnas ett informationstillfälle där de får informa-
tion om symtom på och undersökningar av tuberkulos (www.tuberkuloosi.fi/se). Det är bra att i ett ti-
digt skede skriva ett pressmeddelande tillsammans med en person med utbildning i kommunikation och 
komma överens om vem som vid behov svarar på frågor från medier.

Undersökningarna avgränsas utifrån den grupp som exponerats samt hur kraftig exponeringen är, hur 
länge den varat och tidpunkten för exponeringen. Alla genomgår samma undersökningar, som syftar till 

http://tuberkuloosi.fi/se/
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att sålla ut de personer som behöver fortsatta undersökningar. En förteckning görs upp över de perso-
ner som undersökts. Om det genast i början konstateras nya smittor bland den avgränsade gruppen, kan 
gruppen av personer som ska undersökas utvidgas i ett senare skede.

Under mötet beslutas om hur omfattande undersökningar som ska göras. Hos barn under skolåldern kan 
en tuberkulossmitta snabbt utvecklas till sjukdom och därför ska undersökningar av små barn ordnas så 
snabbt som möjligt och göras om då det har gått två månader sedan den senaste exponeringen. Efter en 
exponering som skett på ett daghem är det inte nödvändigt att ge barnen BCG-vaccin, såvida det inte är 
sannolikt att någon annan vuxen i omgivningen skulle kunna insjukna i smittsam tuberkulos.

Vid massexponeringar koordinerar den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen 
smittspårningen och undersökningarna av vuxna och barn enligt de bilder som presenterats ovan. Dess-
utom styr och övervakar läkaren genomförandet. Informationsgången mellan den specialiserade sjuk-
vården, företagshälsovården och primärvården ska löpa smidigt. Den läkare och de sjukskötare som an-
svarar för smittsamma sjukdomar i kommunen utreder med hjälp av intervjuer om det bland gruppen 
av exponerade finns personer som hör till en grupp som löper särskild risk för att insjukna i tuberkulos 
(på grund av bakgrundssjukdomar eller läkemedelsbehandling), och dessa personer hänvisas snabbt till 
undersökningar.

I exponeringssituationer bland vuxna utreder man vilken företagshälsovård som ansvarar för varje ar-
betstagare på arbetsplatsen och kommer vid ett gemensamt möte överens om hur smittspårningen ska 
genomföras. Under mötet överenskommes om personer som bor på annan ort ska undersökas inom pri-
märvården i den egna kommunen eller i den kommun där arbetsplatsens är belägen. I det senare fallet 
fakturerar primärvården i kommunen för arbetsplatsen senare de undersökta personernas hemkommu-
ner för undersökningarna.

Den specialiserade sjukvården meddelar kommunens läkare för smittsamma sjukdomar om läkeme-
delskänsligheten hos tuberkulospatientens M. tuberculosis-stam, och denna bör uppges då patienter 
som behöver LTBI-behandling remitteras till vård. Kommunens läkare för smittsamma sjukdomar pla-
nerar ett allmänt informationstillfälle för exponerade. I samband med detta kan skriftliga anvisningar 
om vad exponeringen för tuberkulos innebär, undersökningar och kontaktuppgifter delas ut.
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Tabell 5. Uppgiftsfördelning och minneslista vid massexponering.

THL • Innehar rollen som expert
• Förmedlar information om personer som exponerats i utlandet och till 

utlänningar som exponerats
• Förmedlar information över kommungränserna på nationell nivå

Sjukvårdsdistriktet • Förmedlar information mellan kommunerna inom sjukvårdsdistriktet
• Behandlar dem som insjuknat och inleder brådskande smittspårning 

(barn under 7 år)
• Förmedlar resultatet av testet av läkemedelskänsligheten hos pa-

tientens M. tuberculosis-stam och därmed anknutna förändringar i 
situationen till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i 
kommunen

• Gör en lägesbedömning av behovet av att utvidga smittspårningen
• Planerar och genomför övervakade behandlingar av insjuknade och 

sekundärfall.

Läkaren som ansvarar för smittsamma 
sjukdomar i kommunen

• Sammankallar till ett samarbetsmöte där:
 – de läkare och sjukskötare som ansvarar för smittsamma sjukdomar 
i kommunen och den specialiserade sjukvården, den person som är 
ansvarig på platsen där massexponeringen skett (t.ex. skolans rektor, 
hälsovårdare eller läkare), en företagshälsovårdsläkare, en informatör 
deltar

 – man granskar tidpunkten för exponeringen och hur omfattande 
exponeringen är

 – man planerar vilka undersökningar de exponerade ska genomgå, var 
undersökningarna utförs, hur personerna kallas till undersökningarna 
och hur svaren delges de som undersökts

 – man kommer överens om när undersökningarna av de exponerade 
inleds

 – man kommer överens om hur man ska informera om exponeringen
 – man kommer överens om vem som ansvarar för frågor med anknyt-
ning till meddelandet (vanligen hänvisas frågor till den läkare eller 
sjukskötare som ansvarar för smittsamma sjukdomar)

 – man kommer överens om huruvida det finns ett behov av att utvidga 
spårningen.

• Organiserar genomförandet av smittspårningen tillsammans med sjuk-
vårdsdistriktet::

 – frågor om symtom, vid behov klinisk undersökning, THX-rtg, IGRA
 – hänvisar grupper av exponerade som ska undersökas till rätt plats 
(primärvården/den specialiserade sjukvården/företagshälsovården); 
hänvisning per telefon eller brev.

• Ger anvisningar om hur smittspårningen genomförs och tidpunkterna 
för kontroller, medverkar, övervakar spårningen och utarbetar ett med-
delande till:

 – platsen där exponeringen skett gällande om exponeringssituationen
 – berörda personer som exponerats
 – icke-exponerade personer som vistats i samma utrymme
 – medier.

• Meddelar och remitterar sekundärfall till fortsatt vård och gör vid behov 
anmälningar om smittsamma sjukdomar.
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Bilaga 1. Tuberkulos hos en invandrare i arbetsför  
     ålder

En 43-årig man som härstammar från ett land med hög tuberkulosförekomst utanför EU anlände till 
Finland i början av maj och fick arbete inom städbranschen. Den hälsoundersökning som företagshäl-
sovården gjorde var bristfällig och ingen lungröntgen gjordes.

Ett knappt år senare uppsökte mannen läkare för undersökningar på grund av långdragen hosta. Av rönt-
genbilden av lungorna framgick att det i båda lungorna fanns stora förändringar som stämde överens 
med tuberkulos och att det fanns en cirka 5 cm stor kavern på högra sidan. Upphostningarna var färg-
ningspositiva. Ett snabbtest av känsligheten visade att stammen var känslig för rifampicin. En bestäm-
ning av känsligheten som gjordes i en tuberkulosodling visade att M. tuberculosis-stammen likaså var 
känslig för de vanliga tuberkulosläkemedlen.

Enligt uppgifter från den närmaste kretsen hade symtomen och hostan pågått redan i ett år. Utifrån färg-
positiviteten och fynden i lungröntgen var smittrisken stor. På basis av symtomen och de omfattande 
förändringar som upptäcktes vid lungröntgen fastställdes att exponeringstiden pågått i ett år.

Den insjuknade hörde till en riskgrupp för tuberkulos eftersom han enligt den närmaste kretsen hade 
missbrukat alkohol och injicerat droger under de senaste åren.

Patientens fyra vuxna familjemedlemmar i hemlandet hade exponerats för tuberkulos och dessa perso-
ner informerades om saken via THL. Personens flygrutt till Finland omfattade tre olika flyg. Ingen av 
flygtiderna var över åtta timmar, så THL inledde ingen smittspårning var gäller flygresorna. I Finland 
hade utöver patientens fru även de sex vuxna och två barn som bodde i samma hushåll exponerats för 
tuberkulos.

Av smittspårningen framgick att personen medan han var i smittostadiet under tre månader hade städat 
i ett hem, och då hade en vuxen och tre barn exponerats. Därefter hade han arbetat för en annan städfir-
ma på en flygstation i fem månader, och under den tiden hade tolv vuxna exponerats.

Alla vuxna som hade exponerats i Finland var över 35 år, friska och symtomfria. Lungröntgen visade att 
ingen av dem hade några förändringar som tydde på tuberkulos. Personerna fick information om sym-
tom på tuberkulos, men uppföljningen avslutades. Alla fem barn som utsatts för exponering var i skol-
åldern. Allas barns lungröntgenbilder var normala, men för två barn gav IGRA-testet ett resultat på över 
1 IU/ml. Dessa barn remitterades till en poliklinik för barnsjukdomar. Inga tecken på sjukdom observe-
rades och barnen fick behandling av tuberkulosinfektion.
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Bilaga 2. Pleurit hos en ung man

En 20-årig ung man av finländskt ursprung uppsökte i mitten av maj vård på grund av torrhosta, steg-
ring, stickningar i bröstet och andnöd som pågått i en vecka. Vid lungröntgen konstaterades pleuravät-
ska på högra sidan, inga förändringar i lungparenkym. Patienten remitterades till universitetssjukhu-
sets lungavdelning för undersökningar. Vid pleurapunktion konstaterades att pleuravätskan var exudat, 
cellbilden dominerades av lymfocyter. TB-färgning och TbNhO-påvisning av pleuravätskan var ne-
gativa. Vid pleurabiopsi syntes en granulomatös inflammation, TB-färgningen av biopsin var negativ, 
men TbNhO-påvisningen var positiv och ett snabbtest av känsligheten för rifampicin visade att stam-
men var känslig för rifampicin. De TB-färgningar av sputa som samlats in under tre på varandra följan-
de morgnar och den TbNhO-påvisning som gjorts av de bästa sputumproven var negativa. En kombina-
tionsbehandling med fyra basläkemedel inleddes för patienten. Patienten var HIV-negativ och han hade 
inga bakgrundssjukdomar som försvagade immunförsvaret. Han rökte sporadiskt, främst på veckoslut. 
I samband med detta konsumerade han också alkohol, även så att han blev berusad.

Den unga personen med finländskt ursprung hade tuberkulös pleurit. Det var inte fråga om smittsam 
lungtuberkulos utan om extrapulmonell sjukdom. För att hitta smittkällan inleddes en smittspårning. 
Den unge mannen hade sannolikt fått smittan mellan ett halvt till två år innan han insjuknade.

Den läkare på lungavdelningen som ansvarade för vården tog kontakt med den läkare som ansvarade 
för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet. De kom överens om att den sjukskötare som vid enhe-
ten utsetts för uppgiften gör en intervju och att sjukvårdsdistriktets läkare för smittsamma sjukdomar 
vid behov kontaktar de personer som ansvarar för smittsamma sjukdomar på mannens studieort och he-
mort samt studerandehälsovården och vid behov även läroanstaltens rektor.

Sjukskötaren intervjuade den unge mannen flera gånger för att försäkra sig om att informationen var 
tillförlitlig. Mannen hade flyttat hemifrån nio månader tidigare, i september föregående år, då han bör-
jade studera vid en yrkesläroanstalt i en annan stad. I hans familj fanns utöver föräldrarna även två syst-
rar, 16 och 18 år gamla. Mannen hade varit hemma en vecka under höstlovet i oktober och två veckor 
under jullovet. Enligt de uppgifter mannen uppgav verkade alla familjemedlemmar friska, men de hän-
visades till hälsocentralen på bostadsorten för att svara på frågor om symtom och genomgå lungrönt-
gen. Lungröntgenbilderna såg normala ut för alla familjemedlemmar och inga fortsatta undersökning-
ar var nödvändiga.

Den unge mannen bodde tillsammans med två andra studerande i en cellbostad på 60 m2. Alla hade eg-
na sovrum, men det öppna köket med vistelseutrymmen och sanitetsutrymmena var gemensamma. Bo-
stadens ventilation fungerade med tyngdkraft. Av en intervju med den insjuknade framgick att de per-
soner han bodde med var aktiva korgbollsspelare som ofta var på matcher också på veckoslut. Ingen av 
dem hade hostat på ett uppseendeväckande sätt, men alla tre hade före jul haft vanlig förkylning som 
gått över på en vecka. De 19- och 21-åringar den insjuknade bodde med hänvisades till bostadsortens 
hälsocentral för undersökningar. De fick frågor om symtom och genomgick lungröntgen, där inget av-
vikande upptäcktes.

Den insjuknades studier omfattande både närstudier och webbkurser. Han hade gemensamma föreläs-
ningar i genomsnitt tre dagar eller 15 timmar per vecka. I föreläsningarna deltog utöver den insjuknade 
15 andra studerande och han hade fem lärare. Föreläsningarna ägde rum i en ny läroanstalt, i ett cirka 
30 m2 stort klassrum med maskinell ventilation. Den unge mannen hade ingen uppfattning om huruvida 
någon i gruppen skulle ha hostat särskilt mycket eller varit länge borta från studierna på grund av sjuk-
dom. Man kom överens om att ordna ett informationstillfälle för den här gruppen samt låta personerna 
svara på frågor om symtom och genomgå lungröntgen, såvida smittkällan inte kom fram på annat sätt.
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Den insjuknade sällskapade inte med någon och han hade en liten vänkrets. Han hade inga regelbund-
na fritidsintressen. Under höstterminen hade den insjuknade umgåtts med två vänner som var på prak-
tik. De hade sett på filmer, gått på ishockeymatcher och besökt lokala barer och musikevenemang. Den 
insjuknade hade några veckoslut haft möjlighet att ordna större fester i lägenheten eftersom de personer 
han bodde med var på matcher. På festerna hade det också rökts cannabis. En vän till en vän, som den 
insjuknade drog sig till minnes att var iögonenfallande mager, hade haft med sig en vattenpipa och can-
nabis. Han hade också haft en ”tobakshosta” som lät besvärlig. Den insjuknade hade haft fester under 
fyra veckoslut – i mitten av september, i början och i slutet av oktober och i mitten av november. Fes-
terna pågick vanligen från lördagkväll till morgonnatten på söndagen. Efter november upphörde festan-
det eftersom studierna inte framskred och den unge mannen fick bråttom att ta igen de kursprestationer 
han försummat. Han hade fortsättningsvis träffat två vänner ungefär vartannat veckoslut.

Utifrån intervjun beslutades att i första hand söka smittkällan bland festgänget. Den insjuknade namn-
gav alla personer som varit med, utöver de två vänner som nämnts tidigare var dessa tre till antalet. 
Dessa fem personer intervjuades per telefon och de hänvisades till undersökningar vid hälsocentralen 
på bostadsorten. Lungröntgen visade att personen som ägde vattenpipan hade omfattande lungtuberku-
los med kavern. Smittkällan vårdades på samma sjukhus som indexfallet diagnostiserades. Färgning-
en av upphostningarna och TbNhO-påvisningen var positiva, ett snabbtest av känsligheten för rifam-
picin visade att stammen var känslig för rifampicin. En kombinationsbehandling med fyra läkemedel 
inleddes för patienten. Det var fråga om en patient med stor smittrisk och det vidtogs smittspårningsåt-
gärder enligt detta. Den läkare som ansvarade för smittsamma sjukdomar vid universitetssjukhuset tog 
kontakt med THL:s laboratorium för mykobakterier och önskade en snabbare genotypning av M. tuber-
culosis-stammarna för att kunna påvisa det epidemiologiska sambandet. I samband med detta påvisa-
des att fallen hör ihop.

Undersökningarna av studiegruppen avslutades eftersom indexfallet inte var smittsam och det i inter-
vjun med smittkällan framkom att personen i fråga inte hade umgåtts med studiegruppen.

Bilaga 2. Pleurit hos en ung man
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Bilaga 3. Massexponering på ett ålderdomshem

I januari insjuknade en 82-årig kvinna som bodde på ett ålderdomshem i en övre luftvägsinfektion. In-
fluensaproven var negativa, men febersjukdomen pågick i ett par veckor. Kvinnan hade redan före detta 
haft hosta och tidvis lite stegring. Efter infektionen blev hostan värre och kvinnan var tröttare än tidiga-
re. Hon orkade inte gå till matsalen för att äta varje dag, men på eftermiddagarna fördes hon till säll-
skapsrummet. Barnen på ett daghem i närheten kom en gång per vecka på besök för att glädja de äldre 
med sånger och prat, och de äldre uppskattade detta väldigt mycket.

I början av februari började kvinnan få feber och hostan blev slemmigare än tidigare. Hon fick en kur 
levofloxacin mot lunginflammation. Symtomen minskade, men återkom efter några veckor. I början av 
mars skickades kvinnan på lungröntgen, där det upptäcktes rikligt med förändringar i den övre loben, 
bland annat en enskild liten kavern. Kvinnan fick en remiss till lungpolikliniken och hon kallades till 
undersökningar på avdelningen. Upphostningarna var färgningspositiva och ett TbNhO-test bekräftade 
att det var fråga om tuberkulos. Läkemedelsbehandling med en kombination av fyra basläkemedel in-
leddes. M. tuberculosis ökade i odlingen och verifierades som fullständigt läkemedelskänslig.

Den behandlande läkaren på lungavdelningen konstaterade att det är fråga om en patient med stor smitt-
risk och beslutade att smittspårning ska inledas. En sjukskötare med ansvar för tuberkulos fick i upp-
gift att utreda vem som utsatts för exponering. Patientens symtom hade uppkommit vid årsskiftet, men 
hon kunde inte uppge en exakt tidpunkt. Som exponeringstid fastställdes de tre månader som gick inn-
an patienten fick diagnosen tuberkulos tills det att hon blev intagen på sjukhus. Personer som eventuellt 
exponerats var de närstående som flera gånger besökt ålderdomshemmet, barnen på daghemmet i an-
slutning till ålderdomshemmet, personalen på ålderdomshemmet och daghemmet och de personer som 
bodde på ålderdomshemmet. Uppgifterna om de exponerade skickades till den läkare som ansvarade 
för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet och den läkare som ansvarade för smittsamma sjukdo-
mar i kommunen, som fortsatte smittspårningen.

Eftersom det handlade om massexponering grundade den läkare som ansvarade för smittsamma sjuk-
domar i kommunen genast en arbetsgrupp för att planera åtgärderna för smittspårning. Redan innan ar-
betsgruppen grundats fästes uppmärksamhet vid de exponerade barnen på daghemmet. Daghemsenhe-
ten i fråga var indelad i två grupper, en för barn under 4 år och en för 4–6-åringar. Båda grupperna hade 
besökt ålderdomshemmet. Det bedömdes att barnen hade tillbringat en halvtimme till en timme på ål-
derdomshemmet per gång, varvid exponeringstiden var 6–13 timmar. Alla barn hade emellertid inte va-
rit med varje gång.

Under julen hade kvinnan tillbringat ett dygn hos sin dotter med familj, dit också kvinnans barnbarn ha-
de kommit. Ett av dem hade med sig sin tio månader gamla dotter och ett annat sin 3-åriga son.

Som medlemmar i arbetsgruppen inbjöds företrädare för enheten för lungsjukdomar (den aktör som 
vårdade patienten), för sjukvårdsdistriktet enhet för smittsamma sjukdomar (den läkare och sjuksköta-
re som ansvarade för smittsamma sjukdomar), den läkare och sjukskötare som ansvarade för smittsam-
ma sjukdomar inom den kommunala hälso- och sjukvården, läkaren och sjukskötaren inom företagshäl-
sovården för personalen på ålderdomshemmet och en barnläkare från centralsjukhuset. Gruppen kom 
överens om genomförandet av exponeringsundersökningar, arbetsfördelningen och informeringen.
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Bilaga 3. Massexponering på ett ålderdomshem

Företagshälsovårdens roll
Den läkare och sjukskötare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen kartlägger tillsam-
mans med företagshälsovårdsläkaren vilka personer som i betydande grad utsatts för exponering. Uti-
från de arbetsskiftslistor som föreståndaren för ålderdomshemmet gav och en intervju med personalen 
bedömdes att tio skötare och en praktikant hade arbetat sammanlagt över 40 timmar i närkontakt med 
patienten. Dessutom hade en fysioterapeut hjälpt patienten att hosta och en skötare hade sugit slem ur 
patientens luftvägar utan andningsskydd och också dessa personer bedömdes ha blivit nära exponerade. 
Fem av de exponerade var under 35 år och en av dem var gravid.

Städningen hade utlokaliserats och städarna byttes ofta ut, så ingen av dem bedömdes ha utsatts för ex-
ponering i mer än 40 timmar. Tre av skötarna arbetade via en hyrfirma. Deras företagshälsovård sköttes 
av olika företag och skötarna hänvisades till en företagsläkare vid företaget i fråga. Tillsammans med 
arbetsgivaren kom man överens om att företagshälsovården gör en inledande bedömning av de expo-
nerade men att de egentliga uppföljningsundersökningarna genomförs vid hälsocentralen i personernas 
hemkommun. Arbetsgivaren uppmanades att bevara informationen om de exponerade i 40 år.

De exponerade kallades utan dröjsmål till företagshälsovården och uppgifter om exponeringen i arbe-
tet antecknades i deras journal. Arbetstagarna informerades om symtomen på tuberkulos och uppma-
nades att ta kontakt för undersökningar vid minsta symtom. Detta betonades i synnerhet för den gravi-
da kvinnan och hon informerades också om att det var viktigt att ta en röntgenbild av lungorna i början 
av den sista trimestern.

En arbetstagare led av långvarig hosta och slembildning och för personen i fråga gjordes omedelbart 
lungröntgen, togs sputumprov och blodprov för att kontrollera om personen hade en infektion. Inga av-
vikande fynd konstaterades. En av de exponerade led av ledgångsreumatism, för vilken personen be-
handlades med biologiska läkemedel, och därför skrevs genast en remiss till reumapolikliniken för be-
dömning och behandling av latent tuberkulosinfektion. De övriga arbetstagarna kom från tre olika 
närliggande kommuner och deras personuppgifter meddelades till de läkare som ansvarade för smitt-
samma sjukdomar i hemkommunerna i fråga. Praktikantens hemkommun låg på 500 kilometers av-
stånd så det beslutades att praktikanten skulle undersökas i kommunen för arbetsplatsen, det vill säga 
ålderdomshemmet. Arbetsplatsens kommun kunde senare fakturera praktikantens hemkommun för un-
dersökningarna.

I fråga om de personer som var under 35 år gjordes en IGRA-undersökning på hälsostationen två må-
nader efter den senaste exponeringen. Undersökningarna visade att en skötare under 35 år hade ett 
IGRA-värde på 3,8 IU/ml. Personen inledde senare behandling av latent tuberkulos på polikliniken för 
lungsjukdomar. Eftersom arbetstagaren inte hade exponerats för tuberkulos tidigare gjordes också en 
anmälan om yrkessjukdom och kopior på arbetstagarens journal skickades till arbetsgivarens olycks-
fallsförsäkringsbolag.

Undersökning av de barn som utsatts för exponering

Släktingar

En sjukskötare på lungkliniken fick kontaktuppgifter till de exponerade barnen av den insjuknade kvin-
nans dotter. Barnen bodde på två olika orter. På begäran av en lungläkare ringde sjukskötaren genast 
polikliniken för barn vid barnens centralsjukhus, där man uppmanade att faxa uppgifterna och lovade 
att snabbt kalla barnen till undersökningar. Föräldrarna nåddes snabbt per telefon och barnen fick en tid 
till polikliniken inom en vecka.
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Vid läkarundersökningen konstaterades att det tio månader gamla barnet mådde utmärkt, hade en oklan-
derlig lungbild och laboratorieundersökningarna tydde heller inte på något avvikande. Barnet hade in-
te fått BCG-vaccin. IGRA var negativt. Barnet fick börja en förebyggande läkemedelsbehandling (iso-
niazid). Det hade gått en månad sedan exponeringen under julen. Medicineringen fortsatte till slutet av 
februari, då det hade gått två månader sedan den senaste exponeringen. En klinisk undersökning visa-
de att barnet mådde bra, växte normalt och IGRA var fortsättningsvis negativt. Ingen tuberkulossmitta 
konstaterades, så den förebyggande medicineringen avslutades och barnet fick BCG-vaccin. Uppfölj-
ningen avslutades, men familjen påmindes om symtom på tuberkulos hos barn.

Det andra exponerade barnet i släkten var tre år. Barnets mamma var hemma från Thailand, så barnet 
hade fått BCG-vaccin efter födseln. Barnet var i fint skick och symtomfritt. Vid den första undersök-
ningen i slutet av januari konstaterades ingenting avvikande, men vid nya undersökningar i början av 
mars var IGRA tydligt positivt (B-TbIFNg 4,3 IU/ml). Barnet var fullständigt symtomfritt, hade god 
aptit och växte bra. Lungröntgen, sänkan och blodbilden var normala, så det behövdes inga ytterliga-
re undersökningar för att hitta tuberkulos. Barnet fick påbörja behandling av tuberkulosinfektion. De 
olika alternativen diskuterades med föräldrarna och man bestämde sig för en kombination av isoniazid 
och rifapentin. Barnet fick den första dosen på polikliniken och de följande på den egna rådgivningen 
en gång per vecka i sammanlagt tolv veckor.

När undersökningarna hade slutförts, skickade barnpolikliniken uppgifter om indexfallet till den läkare 
som ansvarade för smittsamma sjukdomar i hemkommunen.

Daghemsbarnen

Eftersom det var fråga om massexponering beslutades att alla 21 barn som besökt ålderdomshemmet 
skulle undersökas på samma sätt utan att den exakta exponeringstiden uppskattades. Eftersom expone-
ringen hade skett i ett stort utrymme och exponeringstiderna var korta hänvisades barnen inte till under-
sökningar på en poliklinik, utan undersökningarna ordnades på daghemmet (intervju och IGRA). Före-
byggande läkemedelsbehandling ansågs inte vara nödvändig.

Kommunens läkare för smittsamma sjukdomar skrev ett meddelande till föräldrarna till de barn som ex-
ponerats och meddelandet skickades per e-post via daghemmets informationssystem. Föräldrarna med-
delades om det informationstillfälle som skulle ordnas veckan därpå och om att det fanns information 
på daghemmets webbplats. Kommunens informationssekreterare skrev ett pressmeddelande som sam-
tidigt publicerades på lokaltidningens webbplats. Både på lokaltidningens och daghemmets webbplats 
fanns en länk till THL:s webbsidor om tuberkulos samt till webbplatsen tuberkuloosi.fi.

Vid informationstillfället berättade en barnläkare från centralsjukhuset att det var osannolikt att nå-
got av barnen skulle ha smittats, men eftersom tuberkulos är en sjukdom som är farlig för barn och 
som snabbt framskrider hos barn, skulle undersökningar ordnas å det snaraste. Läkaren informerade 
om symtomen på tuberkulos hos barn och om vilka undersökningar som ordnades för barnen. På plats 
fanns också kommunens sjukskötare för smittsamma sjukdomar, som tillsammans med en sjuksköta-
re som specialiserat sig på barn och en laboratorieskötare från centralsjukhuset skulle komma till dag-
hemmet veckan därpå. Barnen fick tider för undersökning av sjukskötarna antingen genast vid infor-
mationstillfället eller per telefon.

Bilaga 3. Massexponering på ett ålderdomshem



Handledning 4/2018 36 Rekommendation om smittspårning vid tuberkulos

Sjukskötarna intervjuade föräldrarna med hjälp av ett färdigt formulär och vägde barnen och laborato-
rieskötaren tog ett blodprov för IGRA-testet. Det konstaterades att ett barn hade gått ner i vikt jämfört 
med vikten på rådgivningen två månader tidigare; barnet i fråga hänvisades till centralsjukhusets poli-
klinik för undersökningar. De övriga barnen var symtomfria. Barnens IGRA-resultat var under 1,0 IU/
ml, med undantag för ett barn, för vilket man inte fick något resultat. Barnet skickades till centralsjuk-
husets poliklinik för undersökningar. Barnet var symtomfritt, lungröntgen tydde inte på något avvikan-
de, och resultatet av det nya IGRA-testet var under 1,0 IU/ml.

Då det hade gått två månader sedan den senaste exponeringssituationen gjordes undersökningarna på 
nytt. Det konstaterades att inte ett enda barn hade smittats. Information om detta lades upp på daghem-
mets webbplats.

Vuxna släktingar som utsatts för exponering
Av de vuxna släktingar som exponerats hade endast patientens dotter och hennes man tillbringat över 
40 timmar med patienten under den period hon var smittsam. Hälsocentralens sjukskötare för smitt-
samma sjukdomar intervjuade dem per telefon och de fick genomgå lungröntgen. Båda var symtom-
fria och inga fynd hittades på röntgenbilderna. Båda fick information om symtomen på tuberkulos och 
hur de skulle gå till väga om de fick symtom i framtiden. Ingen uppföljning behövdes eftersom de in-
te hörde till familjekretsen.

Bilaga 3. Massexponering på ett ålderdomshem
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Bilaga 4. IGRA-tester

I laboratoriediagnostik av tuberkulosinfektion används IGRA-test (interferon gamma releasing assay). 
Ett IGRA-test mäter den utsöndring av interferon-gamma som orsakas av Mycobacterium tuberculo-
sis-specifika antigener (IFNg) vid odling av lymfocyter. Två metoder tillämpas. I den ena mäts utsönd-
ringen av IFNg med hjälp av odling av helblod (B-TbIFNg, Quantiferon-TB Gold-Plus) och i den andra 
mötes antalet celler som utsöndrar IFNg med hjälp av isolerade lymfocyter (B-LyTbIFN, T-SPOT.TB). 
En IGRA-undersökning ger ett positivt resultat om patienten har fått M. tuberculosis-smitta och min-
nescellerna har aktiverats. BCG-vaccin ger inte en positiv reaktion. Vanligen medför miljömykobakte-
rier inte en positiv reaktion (förutom de sällsynta M. marinum, M. szulgai och M. kansasii). IGRA-tes-
ter skiljer inte mellan aktiv tuberkulos och en latent infektion, och ett negativt testresultat kan visas vid 
aktiv tuberkulos.

Vid undersökning av exponerade använder man sig i regel av B-TbIFNg-undersökning eftersom den 
är förmånligare och det är enklare att skicka iväg proven. En B-LyTbIFNg-undersökning kan tillämpas 
i specialfall (t.ex. för att fastställa ett oklart resultat av Quantiferon-test eller i fråga om patienter med 
lymfopeni).

Provtagning för B-TbIFNg-undersökning kan göras 2–4 vardagar/vecka. Provtagningsdagar och -tider 
kan kontrolleras i det lokala laboratoriets handbok. Provet måste tas på morgonen/förmiddagen. Vid 
provtagningen följs noggrant de anvisningar som tillverkaren av testet gett. Blodprovet kan tas i ett he-
parinrör (≥ 5 ml) eller direkt i specialprovröret (4 stycken med korkar av olika färger). Provrören för-
varas i rumstemperatur. Heparinröret ska skickas till ett laboratorium som utför IGRA-undersökningen 
inom 24 timmar efter provtagningen. Prov som tagits i ett specialprovrör skickas till laboratoriet inom 
16 timmar. Om specialprovrör inkuberas i det egna laboratoriet kan de efter inkubationen skickas till ett 
laboratorium som gör IFNg-mätning med 2–3 dygns fördröjning.

Vid Quantiferon-Plus-undersökning används fyra teströr. Två innehåller M. tuberculosis-specifika pep-
tidantigener (TB1 och TB2), ett innehåller inga stimulanter (Nil) och ett innehåller kontrollmitogen 
(Mitogen). Laboratoriet betraktar resultatet av IGRA-testet som positivt om resultatet av TB1 eller TB2 
är högre än referensvärdet och kontrollrören fungerar på godkänt sätt.

Tabell 6. IGRA-tester.

IGRA-test B-TbIFNg (Quantiferon-TB Gold Plus,  
          EIA-metoden)

B-LyTbIFN (T-SPOT.TB,  
Elispot-metoden)

Kommunförbundets nummer 6173 6174

Användningsändamål Konstaterande av tuberkulosinfektion hos 
en person som exponerats

Konstaterande av tuberkulosinfektion hos 
en person som exponerats

Lämplighet Alla personer som exponerats (förutom 
patienter med lymfopeni)

Lämpar sig också för patienter med 
lymfopeni

Prov
Kontrollera provtagningsdag 
och -tid hos laboratoriet

Blodprov (Li-heparinrör eller 4 special-
provrör)

Blodprov (Li-heparinrör)

Pris cirka 50 € cirka 200 €

Obs. Vid massexponering är det bra att på 
förhand komma överens om provtagningen 
med det laboratorium som ska ta proven.

Vid massexponering är det bra att på för-
hand komma överens om provtagningen 
med det laboratorium som ska ta proven.
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Bilaga 5. Diagnostik och behandling av LTBI, 
      anvisningar för den specialiserade  
     sjukvården

Personer som exponerats för tuberkulos och som har en bakgrundssjukdom eller genomgår en läke-
medelsbehandling som ökar risken för att insjukna remitteras till den specialiserade sjukvården för 
inledande undersökningar för tuberkulos och en bedömning av behovet av LTBI-behandling. En be-
dömning av behovet av LTBI-behandling görs inom den specialiserade sjukvården också i fråga om 
personer under 35 år som utifrån en TbIFNg-undersökning har smittats av tuberkulos. Personer under 
16 år undersöks på en poliklinik för barnsjukdomar medan personer som är äldre än 16 år undersöks på 
en lungpoliklinik/infektionspoliklinik/inremedicinsk poliklinik eller inom en specialitet som är lämplig 
med tanke på personens bakgrundssjukdom.

Eftersom behandlingen kan medföra biverkningar ska vårdetiska aspekter beaktas då personer utan 
symtom vårdas. Den som vårdas ska ges tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut. Pa-
tienten ska vara motiverad och förbinda sig till behandlingen. En LTBI-behandling är frivillig och av-
giftsfri för patienten.

Ett beslut om att behandla LTBI fattas alltid utifrån en individuell riskbedömning. Behandling-
en ska uppskattas medföra större fördelar än risker. Vid behandling av LTBI ges en kombina-
tion av rifampicin och isoniazid varje dag i tre månader, medicinering med isoniazid varje dag i 
ett halvår eller en kombination av rifapentin och en stor dos isoniazid under övervakning en gång 
per vecka i tre månader.

Personer som exponerats för MDR-/XDR-tuberkulos: Den nationella expertgruppen för tuberkulosbe-
handling ger från fall till fall en rekommendation gällande eventuell behandling av LTBI. Om behand-
ling av LTBI inte ges, följs exponerade personer som fått smittan genom lungröntgen efter 6, 12 och 
24 månader.

Bedömning av LTBI i olika situationer

1  Person med normal immunitet, ingen bakgrundssjukdom eller läkemedelsbehandling  
 som ökar risken för insjuknande

IGRA-test inom primärvården två månader efter den senaste exponeringen. Ett B-TbINFg-resultat på > 
1 IU/ml betraktas som ett tecken på smitta och LTBI-behandling rekommenderas.

2  Bakgrundssjukdom som ökar risken för att insjukna

2.1  Silikos

IGRA-test två månader efter senaste exponering. Ett B-TbINFg-resultat på > 1 IU/ml betraktas som ett 
tecken på smitta och LTBI-behandling rekommenderas.

3  Person med immunbrist

Graden av immunsuppression bedöms individuellt eftersom den påverkar hur man går till väga. I vis-
sa situationer kan behandling av LTBI inledas utan IGRA-test. Immunsuppressiva läkemedelsbehandling-
ar påverkar lymfocyternas funktion och därmed ökar risken för falskt negativa och osäkra IGRA-resultat.  
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Den jämförbara evidensbaserade information om IGRA-testets tillförlitlighet hos personer med im-
munbrist som finns tillgänglig är oenhetlig och ringa.

Om resultatet av B-TbIFNg hos en person med immunbrist > 0,35 IU/ml betraktas resultatet som 
ett tecken på smitta. Ly-TbIFN-test används för att undersöka patienter med lymfopeni (B-Ly < 0.5 x 
10 E9/L). En immunsuppressiv läkemedelsbehandling avbryts eller minskas inte på grund av en LTBI-
behandling såvida det inte finns andra grunder för detta i det enskilda fallet.

3.1  Organtransplantation

Risken påverkas av vilken typ av organtransplantation det är fråga om och hur kraftig immunsuppres-
sionen är. Vid överföring av ett fast organ är risken större än vid en stamcellstransplantation, och ris-
ken är störst vid en lungtransplantation. Det finns ingen jämförbar evidensbaserad information om ris-
ken för tuberkulos i samband med olika organtransplantationer och immunsuppressiva läkemedel efter 
exponering för tuberkulos. Det rekommenderas att patienter som genomgått en organtransplantation1 

och patienter som får cytostatika som LTBI-behandling ges isoniazid på grund av läkemedelsinterak-
tion med rifamycin.

Transplantation av ett fast organ

En bedömning görs så snabbt som möjligt eftersom personen löper stor risk för att utveckla aktiv tuber-
kulos. LTBI- behandling2 rekommenderas inledas på basis av närexponering för tuberkulos.

Allogen eller autolog stamcellstransplantation 

En bedömning görs så snabbt som möjligt. Risken för att utveckla aktiv tuberkulos beror på graden av 
immunsuppression. Den behandlande läkaren bedömer situationen från fall till fall. Om det beslutas att 
ett IGRA-test ska göras, används Ly-TbIFN-test.

3.2  HIV-infektion

Hur brådskande det är att göra en bedömning, om ett IGRA-test ska göras och hur resultatet ska bedö-
mas beror på hurdan kontroll man har över den exponerades HIV-infektion.

 • Patienten har genomgått en minst sex månader lång ART-behandling, antalet viruskopior är lågt, 
CD4 > 0,35. Situationen återställs som hos en immunkompetent patient. LTBI-behandling re-
kommenderas om B-TbINFg-resultatet är > 1 IU/ml.

 • Obehandlad HIV-infektion, högt antal viruskopior och CD4 < 0,35: LTBI-behandling rekom-
menderas inledas på basis av närexponering för tuberkulos.

 • Övriga situationer: Bedömning av LTBI görs och beslut om behandling fattas enligt en indivi-
duell situationsbedömning. LTBI-behandling rekommenderas om B-TbINFg-resultatet är > 0,35 
IU/ml.

3.3  Kronisk njursvikt som kräver dialysbehandling

IGRA-test görs två månader efter den senaste exponeringen och därefter fattas beslut om behandling. 
LTBI-behandling rekommenderas om B-TbINFg-resultatet är > 0,35 IU/ml.

3.4  Behandling med TNF-blockerare (adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab, certoli-
zumab pegol och biosimilarer av dessa)

En bedömning görs så snabbt som möjligt eftersom personen löper stor risk för att utveckla aktiv tuber-
kulos. LTBI-behandling rekommenderas inledas på basis av närexponering för tuberkulos.

Bilaga 5. Diagnostik och behandling av LTBI, anvisningar för den specialiserade sjukvården
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3.5  Övriga immunsuppressiva läkemedelsbehandlingar såsom pågående cellgiftsbehand-
lingar, systemiska steroider > 20 mg/dygn i över en månad eller andra biologiska läkemedel än TNF-
blockerare.

IGRA-test görs två månader efter den senaste exponeringen och därefter fattas beslut om behandling. 
LTBI-behandling rekommenderas om B-TbINFg-resultatet är > 0,35 IU/ml.

4  Graviditet

 • Under en graviditet sker det förändringar i kroppens immunförsvar som främjar aktivering av tu-
berkulos. Att insjukna i tuberkulos under graviditeten medför ett stort hot för mammans, fostrets
och familjens hälsa. Fostret eller den nyfödda löper sex gånger större risk att avlida och risken
för för tidig födsel och undervikt hos fostret fördubblas vid obehandlad tuberkulos under gravi-
diteten.

 • IGRA-test två månader efter senaste exponering. Om resultatet av B-TbIFNg > 1 IU/ml betrak-
tas resultatet som ett tecken på smitta.

 • Beslutet om behandling av LTBI fattas utifrån en individuell riskbedömning. Under graviditeten
och de första veckorna efter födseln är risken för läkemedelshepatit i anslutning till isoniazid-
behandling större. Om en LTBI-behandling inte inleds ska den kvinna som smittats följas nog-
grant under hela graviditeten. I detta fall inleds LTBI-behandling tre månader efter förlossningen.

 • Om kvinnan under graviditeten får symtom som tyder på tuberkulos, ordnas nödvändiga under-
sökningar å det snaraste. Lungröntgen görs så att fostret skyddas oberoende av i vilket skede av
graviditeten kvinnan är.

 • Som LTBI-behandling rekommenderas i första hand sex månader av isoniazid, som inleds tidi-
gast efter den första trimestern.

 • Prov av läkemedelssäkerheten tas tätare än vanligt, med två veckors mellanrum, och genast som
det uppstår symtom som tyder på läkemedelshepatit.

 • Den nyfödda får BCG-vaccin.
 • Det går bra att amma under isoniazidbehandling. Endast små mängder isoniazid utsöndras i mo-

dersmjölken.

Åtgärder efter ett beslut om behandling av LTBI
• Uteslut aktiv tuberkulos innan behandling av LTBI inleds: nytt symtomfrågeformulär, TB-spu-

tumprov x 3 och vid behov ny THX-rtg och andra nödvändiga undersökningar, om symtom upp-
kommit.

• I fråga om kvinnor i fertil ålder, utred ifall kvinnan är gravid (graviditetstest).
• Berätta om LTBI-behandlingen och dess biverkningar samt om vilka symtom som man bör ta 

kontakt för.
• Ge kontaktuppgifter.
• Ge patientmeddelandena (bilagorna 6 och 7).
• Laboratorieprover innan LTBI-behandling inleds: HIVag/ab, Tvk, Alat, Afos, Bil, Krea.
• Välj LTBI-behandling (tabell 3. Alternativ och dosering vid behandling av LTBI).
• Kontrollera interaktioner (SFINX).

• Rifampicin och rifapentin orsakar i hög grad interaktioner (t.ex. varfarin, metadon, proteas-in-
hibitorer, vissa läkemedel för hjärtat, depression och kramper samt läkemedel för att förebyg-
ga avstötning), som bör tas i beaktande vid valet av behandling. 

Bilaga 5. Diagnostik och behandling av LTBI, anvisningar för den specialiserade sjukvården
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 • Observera att rifampicin och rifapentin försämrar effekten av p-piller. Det rekommenderas öv-
riga metoder utöver p-piller för att förebygga graviditet.

 • Medicineringen ges enligt regionala och lokala förfaringssätt.
 • Ordinera prov av läkemedelssäkerheten (se nedan).
 • Poliklinikbesök, laboratorieprov och läkemedelsbehandlingar (även B6-vitamin) är avgiftsfria 

för patienten enligt lagen om smittsamma sjukdomar.
 • Anteckna patientens diagnos i journalen: Latent tuberkulos, ICD-kod Z22.30
 • Skicka en kopia på journalen med beslutet om behandling av LTBI samt efter att uppföljning-

en avslutats enligt lokalt överenskommen praxis antingen till den läkare som ansvarar för smitt-
samma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet och/eller den läkare som ansvarar för smittsamma sjuk-
domar i kommunen.

Prov av läkemedelssäkerheten vid behandling av LTBI
0 vecka, 2 veckor, 1 månad och därefter en gång per månad tills det att behandlingen avslutas eller om 
patienten får gastroenterologiska symtom (illamående, kräkningar, magsmärtor, gulhet): Pvk, Krea, 
Alat, Afos, Bil.

Situationer då läkemedelsbehandlingen ska avbrytas
 • Läkemedelshepatit: Alat stiger mer än 3 gånger över gränsen för normalvärdet hos en person med 

symtom eller mer än 5 gånger hos en person utan symtom eller Bil stiger 1,5–2 gånger. Beroen-
de på situationen kan behandlingen fortsätta en gång. Om värdena stiger på nytt, avbryts medi-
cineringen.

 • Överkänslighetsreaktion.
 • Neurologiskt eller neuropsykiatriskt symtom.
 • Akut njursvikt.
 • Från fall till fall om det uppstår någon annan biverkning som försämrar patientens livskvalitet el-

ler funktionsförmåga.

Uppföljning efter behandling
Tuberkulos kan aktiveras trots att patienten behandlats för LTBI. Informera patienten om symtomen på 
tuberkulos, om uppföljning av symtom på egen hand och om att patienten vid behov ska ta kontakt. Pa-
tienter som på grund av en bakgrundssjukdom eller immunsuppressiv läkemedelsbehandling följs inom 
den specialiserade sjukvården följs (klinisk status, symtomfrågeformulär) i samband med kontrollbesök 
på polikliniken och de genomgår lungröntgen sex månader efter att behandlingen avslutats.

Bilaga 5. Diagnostik och behandling av LTBI, anvisningar för den specialiserade sjukvården
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Bilaga 5. Diagnostik och behandling av LTBI, anvisningar för den specialiserade sjukvården

Alternativ och dosering vid behandling av LTBI

Medicinering Dosering för vuxna Dosering för barn Varaktig-
het

Observeras

Rifampicin (Rimapen®, 
Eremfat®, Rimactan®)

< 50 kg 450 mg x 1
>50 kg 600 mg x 1

10–20 mg/kg/dygn x 1, max 600 
mg x 1

3 mån.

Isoniazid (Tubilysin®) 300 mg x 1 10 mg/kg/dygn x 1, max 300 mg x 1

B6-vitamin 20 –50 mg x 1 1 mg/ kg*

Isoniazid (Tubilysin®) 300 mg x 1 10 mg/kg/dygn x 1 6 mån.  – Bäst effekt nås med 
medicinering i 9 mån.

B6-vitamin 20–50 mg x 1 1mg/ kg*

Rifapentin (Priftin®)V 
150 mg tabl

< 50 kg = 750 mg (5 tabl), 
> 50 kg = 900mg (6 tabl) 

10–14 kg  = 300 mg (2 tabl)
14,1–25 kg = 450 mg (3 tabl)
25,1–32 kg = 600 mg (4 tabl)
32,1–49,9 kg = 750 mg (5 tabl)

12 gånger
dvs. 3 mån.

 – Ges en gång per vecka, 
alltid under övervakning.

 – Inte för barn under 2 år.
 – Inte för personer med 

immunbrist, HIV-positiva 
personer som genom-
går ART-behandling, 
gravida kvinnor eller 
kvinnor som planerar en 
graviditet.

 –  Rifapentin har ännu inte 
fått tillstånd av Europe-
iska läkemedelsmyndig-
heten.

Isoniazid (Tubilysin® ) 15 mg/kg avrundat till 
närmaste 50–100 mg, 
max 900 mg

2–11-åringar: 25 mg/kg
≥ 12-åringar: 15 mg/kg avrundat till 
närmaste 50–100 mg, max 900 mg

B6-vitamin 20–50 mg x 1 1mg/ kg*

* För spädbarn som ammas. För barn som följer en mjölkfri och köttfri diet. 
V Läkemedel som kräver specialtillstånd.
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Bilaga 5. Diagnostik och behandling av LTBI, anvisningar för den specialiserade sjukvården

Biverkningar av LTBI-behandling

I Vanlig biverkning II Ganska vanlig biverkning III Sällsynt biverkning

Biverkning Rifampicin Isoniazid Rifapentin
Urin och tårvätska blir röd. Kontaktlinser får inte användas under 
behandlingen.

I I

Illamående, kräkningar. II II II

Transaminaser stiger utan symtom. II I II

Läkemedelshepatit. II I II

Överkänslighetsreaktioner (feber och hudsymtom), urtikaria. I II I

Neuropati (domningar, stickningar, känselstörningar), om B6-vitamin 
inte används.

I

Hudutslag av aknetyp. III

Attacker av rodnad och klåda i ansiktet och/eller skalpen 2–3 timmar 
efter intag av läkemedlet rifampicin.
Kan förebyggas med antihistamin.

III

Tyramin eller histamin i vissa livsmedel kan orsaka rodnad i ansiktet/
huvudvärksattack. I vissa fall kan det leda till att blodtrycket sjunker och 
att personen svimmar. Detta kan förebyggas genom att undvika följande 
livsmedel: mogna ostar, tonfisk, salamiliknande korvar, rödvin.

III

Yrsel. III III III

Depression, psykos. III

Huvudvärk, ataxi, koncentrationsstörningar, hallucinationer. III

Förändringar i blodbilden (leukopeni, trombopeni). III III III

Ledvärk. III III

Akut njursvikt (interstitiell nefrit, tubulär nekros, lupusnefrit). III III

Mer information om biverkningar av läkemedel mot tuberkulos http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/ (på finska). Klicka 
på ”Tietoa lääkeyhdistelmistä” och kryssa för det läkemedel patienten använder. Välj därefter ”Haittavaikutukset” 
under rubriken ”Tietoa lääkeyhdistelmistä”.

http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/
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Bilaga 6. Patientanvisning gällande behandling  
           av latent tuberkulosinfektion

Du har exponerats för tuberkulos och det har konstaterats att du har en latent tuberkulosinfektion 
 (LTBI). Den läkare som behandlar dig har föreslagit att du ska genomgå läkemedelsbehandling. Be-
handlingen ges endast om du är villig att genomgå behandlingen och förbinder dig till den. Behandling-
en av avgiftsfri.

Vid behandlingen används tuberkulosläkemedel (tre olika alternativ):

1. isoniazid (Tubilysin®), 300 mg tablett en gång per dag i minst sex månader

2. isoniazid (Tubilysin®), 300 mg tablett och rifampicin (Rimapen®) 600 mg tablett en gång per dag i 
tre månader

3. en stor dos isoniazid (Tubilysin®, dosen bestäms enligt kroppsvikt) och rifapentin (Priftin®) en gång 
per vecka, tolv gånger, dvs tre månader. Denna behandling övervakas av en annan person.

B6-vitamin tas alltid i samband med läkemedelsbehandlingen. Läkemedlen ordineras av sjukhusets po-
liklinik antingen till ett överenskommet apotek i området eller på recept till sjukhusapoteket.

Samtidig användning av andra läkemedel och naturpreparat bör beaktas på grund av eventuella skadliga 
samverkningar. Därför är det viktigt att du berättar för din läkare vilka alla läkemedel du tar.

Vilka biverkningar ger behandlingen av LTBI?

Största delen av biverkningarna är lindriga och går över då läkemedelsbehandlingen fortsätter eller så 
finns lindrande metoder att tillgå.

Rifampicin färgar urin, saliv och tårvätska orange. Detta är inte farligt, men kontaktlinser får inte an-
vändas. Rifampicin och rifapentin försämrar effekten av p-piller, och därför ska även andra metoder an-
vändas för att förebygga graviditet under behandlingen.

Isoniazid kan medföra domningar och stickningar i extremiteterna. Dessa förebyggs med ett tillskott av 
B6-vitamin. Isoniazid kan leda till rodnad i ansiktet och huvudvärksanfall, mer sällsynt svimning. Det-
ta har att göra med tyramin eller histamin som finns i vissa födoämnen. Undvik dessa livsmedel: mog-
na ostar, rödvin, tonfisk, salamiliknande korvar.

Tuberkulosläkemedel kan orsaka leverinflammation. Symtom på detta är illamående, kräkningar eller 
magsmärtor. Huden och ögonvitorna kan bli gula. En leverinflammation behöver heller inte ge några 
symtom utan kan upptäckas vid blodprov. Leverfunktionsproven följs regelbundet under behandlingen.

Alkohol ökar risken för att utveckla leverinflammation. Undvik alkohol under läkemedelsbehandling-
en.

Ofarliga symtom som inte förhindrar fortsatt behandling av LTBI:

 • akne kan förvärras under isoniazidbehandling; akne kan behandlas med preparat för lokal be-
handling

 • håravfall kan förekomma under isoniazidbehandling; detta problem upphör efter att behandling-
en avslutats
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 • attacker av rodnad och klåda i ansiktet eller skalpen 2–3 timmar efter intag av läkemedlet rifam-
picin; detta symtom kan behandlas genom antihistaminpreparat.

Kontakta den läkare som behandlar dig om du får följande symtom:

 • kliande hudutslag
 • illamående, diarré och aptitlöshet
 • domningar, värk eller stickningar i armar och ben (kontrollera att du har tagit B6-vitamin)
 • sömnstörningar, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, svindel.

Kontakta genast den läkare som behandlar dig eller åk till jouren och avbryt behandlingen 
av LTBI om du får följande symtom:

 • kräkningar och kraftiga magsmärtor
 • gul hud eller gula ögonvitor
 • feber och hudutslag
 • minskad mängd urin, mycket mörk urin
 • nedsatt syn
 • krampanfall
 • syn- eller hörselvillor
 • självmordstankar, kraftiga humörsvängningar
 • avvikande blödningar från tandköttet eller näsan.

Hur effektiv är behandlingen av LTBI?

Genom läkemedelsbehandling kan man hos de flesta som genomgått behandlingen förhindra att tuber-
kulos utvecklas. Följ dock ditt hälsotillstånd och kontakta en läkare om du får symtom som stämmer 
överens med tuberkulos.

Läs mer om tuberkulos: www.tuberkuloosi.fi/se

Bilaga 6. Patientanvisning gällande behandling av latent tuberkulosinfektion

http://tuberkuloosi.fi/se/
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Bilaga	7. Information	om	latent	tuberkulosinfektion		
          för patienten

Vad är en latent tuberkulosinfektion (LTBI)?

Du har smittats av tuberkulos, men du är inte sjuk. Tuberkulosbakterien finns i kroppen i slumrande till-
stånd. Den kan vakna i ett senare skede, men tills vidare håller kroppens immunförsvar den i styr. Du är 
symtomfri och kan inte smitta andra med tuberkulos.

I vilka fall undersöks en latent tuberkulosinfektion?

I samband med smittspårning genomförs undersökningar i fråga om personer under 35 år som har en 
person som insjuknat i lungtuberkulos i sin närmaste krets. Exponerade personer som på grund av en 
sjukdom eller läkemedelsbehandling löper ökad risk för att insjukna undersöks oberoende av ålder.

Hur undersöks en latent tuberkulosinfektion?

Ett blodprov (IGRA, B-TbIFNg) visar om tuberkulosbakterien finns i din kropp. Hos en frisk person 
som exponerats för tuberkulos betraktas ett värde på minst 1 IU/ml som ett tecken på tuberkulossmitta. 
Det går inte att genom ett test förutspå vem som kommer att utveckla tuberkulossjukdom.

Varför ska en latent tuberkulosinfektion behandlas?

Genom att behandla den latenta tuberkulosinfektionen förhindrar man att du insjuknar i tuberkulos.

En latent tuberkulosinfektion kan vakna till liv i något skede av livet, till och med efter flera årtionden, 
och förvandlas till tuberkulos med symtom. Ungefär en av tio personer som fått en latent infektion in-
sjuknar senare i tuberkulos.

Sannolikheten för att en infektion i slumrande tillstånd ska utvecklas till sjukdom är störst inom två år 
efter att personen fått smittan. Kroppens immunitet påverkar i avsevärd grad risken för att insjukna un-
der livet. Åldern spelar roll: barn under 5 år, tonåringar och unga vuxna löper större risk för att insjuk-
na. Sjukdomar och läkemedelsbehandlingar som försvagar immuniteten ökar risken för att insjukna, li-
kaså en graviditet.

Genom läkemedelsbehandling kan man hos de flesta som genomgått behandlingen förhindra att tuber-
kulos utvecklas.

Var behandlas en latent tuberkulosinfektion?

Ett beslut om behandling fattas efter diskussion och övervägande från fall till fall. Behandlingen ges 
endast om du är villig att genomgå behandlingen och förbinder dig till den. Bedömningen av vilka ris-
ker de biverkningar som förknippas med behandlingen kan medföra för dig påverkar i hög grad beslutet 
om behandling. Behandlingen inleds och följs inom den specialiserade sjukvården och den är avgiftsfri.

Innan behandlingen inleds försäkrar man sig om att du inte uppvisar några tecken på tuberkulos, till ex-
empel symtom som tyder på sjukdom, och att lungröntgenbilderna ser normala ut. Vid behov samlas 
sputumprov in. Genom blodprov kontrolleras hemoglobin och vita blodkroppar, och lever- och njurpro-
ver och HIV-test tas.
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Hur behandlas en latent tuberkulosinfektion?

Vid behandlingen används tuberkulosläkemedel. Läkaren väljer vilket läkemedel eller vilken läkeme-
delskombination som passar dig bäst. Behandlingen pågår i 3–6 månader beroende på läkemedelskom-
binationen.

Kan jag genomgå behandling av LTBI när jag är gravid?

Om du bara planerar en graviditet är det klokt att genomgå behandlingen av LTBI innan du blir gravid.

En slumrande tuberkulosinfektion kan vakna till liv under eller efter graviditeten. Tuberkulos som bru-
tit ut under graviditeten är ett hot för såväl mammans som fostrets hälsa och kan leda till att barnet föds 
för tidigt. För nyfödda är tuberkulos en livsfarlig sjukdom.

Tuberkulosläkemedel kan enklare orsaka leverinflammation under en graviditet och omedelbart efter 
förlossningen. Därför fattas beslutet om huruvida behandling ska inledas utifrån en individuell riskbe-
dömning och efter grundligt övervägande. Tuberkulosläkemedlen utgör ingen fara för fostret.

Kontakta en läkare om du får långvarig hosta, slem i luftvägarna, upphostningar, inte har någon matlust, 
går ner i vikt, är mycket trött eller svettas på nätterna.

Läs mer om tuberkulos: www.tuberkuloosi.fi/se

http://tuberkuloosi.fi/se/
http://www.tuberkuloosi.fi 
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