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Tuberkulos, smittspårning – Indexpatientens behandlande läkare är ansvarig för smittspårningen
Flödesschema vid hög smittsamhet, exponerad för smitta
Mikroskopipositiv TB i lunga och/eller struphuvud, kavern på lungrtg (även om mikro neg)
Kontakter med symtom

 Immunsupprimerad
 Barn < 5 år

 Vuxna
 Barn > 5 år

Specialistbedömning
direkt

Specialistbedömning

Närkontakter

direkt
Postexpositionsprofylax
IGRA/TST

IGRA/TST

inom 2 veckor

efter 10-12 v
mån

Neg

Pos

Specialistbedömning
direkt (ev. via tel)
Postexpositionsprofylax?

Specialistbedömning
direkt

Mindre nära

 Vuxna
 Barn > 5 år

 Immunsupprimerad
 Barn < 5 år

Kontakter med symtom

kontakter

Pos

Flödesschema vid låg smittsamhet, exponerad för smitta
Odlingsverifierad och/eller PCR-positiv men neg mikroskopi

IGRA /TST efter 10-12 veckor

Pos

Neg

Neg
Lungrtg patologisk

Lungrtg normal
inga symtom

Lungrtg patologisk

Lungrtg normal
inga symtom

Specialistbedömning
Aktiv TB?

Behandling av latent

Enbart

TB eller kontroller

information

Specialistbedömning

Behandling av latent

Enbart

Aktiv TB?

TB eller kontroller

information

TB i övriga organ vanligen inte smittsam men ändå viktigt med smittspårning för att upptäcka smittkälla och andra personer som exponerats för smittkällan
Definition Positiv IGRA

Definition Positiv TST

Definition kontakter

Hur länge har index varit smittsam

Gränsen för positivt test är ≥0,35 IU/mL

Barn <5 år, Immunsupprimerad

> 6 mm

Närkontakter – Personer med nära och långvarig kontakt med den

Resultat nära denna gräns (0,20-0,99 IU/mL) ska

Vuxna, Barn >5 år

> 10 mm

sjuke, huvudsakligen familjemedlemmar och hushållskontakter

tolkas med försiktighet och bör kontrolleras om.

Tuberkulinomslag

Mindre nära kontakter – Vänner, skolkamrater*, arbetskamrater*,

Beror på symtom och utbredning

Högsmittsam index – upp till 3 månad innan diagnos.

Lågsmittsam index – upp till 1 månad innan diagnos.

Ökning med > 6 mm för barn och immunsupp.

lekkamrater och sjukvårdspersonal som har upprepade, men mer

och > 10 mm för övriga

sporadiska kontakter med den sjuke.
* kan ibland räknas som nära kontakter

