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Vårdhygien - Smittsam tuberkulos 

Rutinen gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, 
Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus och är godkänd av respektive chefläkare. Kan appliceras i primärvårds- och 
kommunal verksamhet i Göteborg och södra Bohuslän. 

 

Revideringar i denna version 
Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2019–12–15. Endast redaktionella ändringar.  
 

Syfte 
Förhindra spridning av tuberkulos inom vård och omsorg. 
 

Bakgrund 
Omkring 1,7 miljarder människor är infekterade med tuberkulos utan att ha symtom eller vara 
smittsamma, d v s har sjukdomen latent. Inkubationstiden vid tuberkulos är svår att definiera. Mindre 
än 10 % av alla som blir smittade insjuknar senare i livet. Smittspridningen inom Sverige är mycket 
begränsad.  
 
Smittsamhet 
Tuberkulos är en luftburen smitta. Tuberkulosbakterier kan vid hosta spridas som mikroskopiskt små 
”droppkärnor” med luftströmmar och kan vid inandning infektera en annan person. För överföring av 
tuberkulos krävs i regel nära och/eller upprepad kontakt. Tidigare BCG-vaccination ger inget säkert 
skydd.  
 
Vid obehandlad eller otillräckligt behandlad lungtuberkulos är patienten smittsam om 
tuberkelbakterier kan påvisas i sputum vid direktmikroskopi. Smittsamheten minskar snabbt om 
stammen är känslig för insatt behandling. Två veckors behandling innebär oftast att smittsamheten 
upphör men den individuella variationen är stor. Se Riktlinjer för utskrivning av patient med 
direktpositiv lungtuberkulos. 
 
Patient med tuberkulos i annan lokal än lunga, bronker och larynx är inte smittsam. Smittspridning 
sker inte via ytor eller föremål. I enstaka fall kan smitta ske vid aerosolbildande åtgärder (t ex vid 
spolning av tuberkulös abscess).  
 
 

Arbetsbeskrivning 
 
Patient med misstänkt smittsam tuberkulos upptäcks på vårdavdelning eller mottagning 

 Patienten vårdas i eget rum med stängd dörr. 

 Medicinskt ansvarig läkare gör smittsamhetsbedömning, vid behov med stöd av infektions- eller 
lungkonsult. Kvarstår misstanken flyttas patienten till Infektion eller Lungmedicin på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

 Gravida med smittsam tuberkulos ska vårdas på Infektionskliniken om behov av inneliggande 
vård. Bedömning av var förlossning ska ske görs i samråd mellan infektionsläkare och 
förlossningsläkare. 
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Patientnära och vårdrelaterat arbete  

 Vård ska ske i eget rum med sluss och separat ventilation. 

 Riktlinje, Grundläggande vårdhygieniska principer gäller med komplettering av andningsskydd. 

 FFP3-klassat andningsskydd ska användas av all personal i patientrummet. Se Vårdhygien – 
Lathund Tillpassning av andningsskydd. 

 Gör om möjligt lungröntgen, EKG etc. på patientrummet. 

 Vid transport förses patienten med engångsnäsdukar och instrueras att hosta i näsduk, som 
sedan samlas i avfallspåse. Informera mottagande enhet. Undvik väntetider.  

 Vid transport inom sjukhusets allmänna utrymmen behöver transportören inte bära 
andningsskydd på grund av låg exponeringsrisk.  

 Fordonstransport mellan vårdinrättningar av misstänkt fall sker med sjuktransport alternativt 
egen bil, inte med taxi eller allmänna kommunikationsmedel. Transportpersonal använder 
andningsskydd på grund av det begränsade utrymmet i fordonet.  

 Nästa patient tas in på patientrummet efter tidigast två timmar. Städning kan ske tidigare om 
andningsskydd används. I patientrum med högre antal luftväxlingar kan intervallet vara kortare, 
till exempel 20 minuter på operationsrum.  

 
Besökare  

 Medicinskt ansvarig läkare avgör i vilken omfattning patienten kan ta emot besökare. Samtliga 
besökare ska bära andningsskydd. Undantag kan göras för anhöriga som haft långvarig 
närkontakt med patienten under sjukdomstiden.  

 
Smittspårning 
Infektionsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för all smittspårning av 
tuberkulos, såväl på sjukhus som i samhälle. Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet ansvarar 
för att kartlägga patientens flöde på sjukhuset. Personal och medpatienter, som utan korrekt 
andningsskydd exponerats för misstänkt smittsam patient, listas. Inga åtgärder utöver listning 
behöver göras innan smittsamheten är verifierad. 
 
Remissuppgifter om de personer som exponerats för verifierat smittsam patient skickas till 
Infektionsmottagningen. Vårdenhetens linjechef ansvarar för att personal som remitterats för 
smittspårning informeras.  

 
Ansvar 
Linjechefer ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare. Enhetens linjechef 
ansvarar för att städpersonal får erforderlig information om eventuell personlig skyddsutrustning 
innan städning på patientrum. Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig 
sjukdom och är därmed såväl anmälnings- som smittspårningspliktig.  

 
Uppföljning, utvärdering och revision 
Sammankallande i arbetsgruppen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet. Medvetet avsteg 
från rutin dokumenteras i patientjournal om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg 
från rutin rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt avvikelsehanteringssystem.  

 
Relaterad information 
Riktlinjer för utskrivning av patient med direktpositiv lungtuberkulos Smittskydd Västra Götaland 
Dnr: SMSK 2019 00018. 
Vårdhygien - Grundläggande vårdhygieniska principer. Riktlinje 
Vårdhygien – Lathund Tillpassning av andningsskydd 
Vårdhygien - Luftburen smitta och droppsmitta. Riktlinje 

 
Kunskapsöversikt 
Tuberkulos Vårdhandboken 
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Reviderad 2020. Folkhälsomyndigheten 

art.nr 20095 
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