
Tuberkulos fnns det fortarande?



Robert Koch 1882

Mykobacterium Tuberkulosis et Bovis et Afrikanum

Robert Koch upptäckte tuberkelbacillen år 1882



TB är en gammal sjukdom fanns redan för 10 000 år sedan 
kan man se i mumier från Egypten och Kina
 
”Kärt barn har många namn”
brösteber, bröstlska, lungröta, svinsot, lungsot, tärsot, 
tvinsot, hektk pulmonell tuberkulosis, skrofer, vita 
pesten, TBC, tuberkuloosi, Tuberkulosis
Tuberkulos, Tb



Historik
Sanatorier byggdes senare delen av 1800-
talet

Början av 1900-talet

Dödligheten var stor

Vila, näringsrik mat, frisk och torr luf och 
solljus (D-vitamin) 

Gasning och kollabering av lungan från 1920-
talet (strypa syret tll bakterierna)

Första medicinerna kom på 1940-talet, 
används än i dag.















Tuberkulos i dag
Tuberkulos var nästan utrotat i Sverige

1975 slutade den allmänna vaccineringen

Nu åter i Sverige p.g.a. allt mer globalt 
resande och invandring. 

Men även äldre människor som kan ha blivit 
smitade i sin barn- och ungdom kan insjukna 
nu, då immunförsvaret förändras.

Viktgt med kunskap, för at förhindra 
smitspridning



Vad är tuberkulos?

Syrafasta stavar

• En infektionssjukdom

• Orsakas av bakterien Mycobacterium 
tuberculosis

• Smittar luftburet

• Bakterien trivs i mörka fuktiga miljöer

• Angriper lungorna men även andra organ

• Bakterien delar sig var 20 timme



Vanligaste lokalisatonen 
för TB är lungorna = 65% 

44%

18%

24%

Sjukdomslokalisaton för tb -fall 
Sverige jan-jun 2014
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Symtom vid tuberkulos
• Svår långvarig hosta, ev blodig

• Apttörlust, viktnedgång

• Natliga svetningar

• Ev.Mikroskopi-positvt sputumprov

• Odlingspositv i sputum

• Ibland röntgen förändringar eller kavern

• En tuberkulos annan del av kroppen är 
inte smitsam.



Hur ställs diagnosen
• Anamnes

• Lungröntgen

• Odling

• PPD

• Quantferon



Standardbehandling av 
Tuberkulos

6 månaders behandling, man börjar med 
minst 4 olika preparat.



Hur smitar tuberkulos
Lufburen smita.

Vid en hög smitsam person krävs det minst 8 
tmmars nära kontakt i et begränsat 
utrymme. 

Vid lågtsmitsam Tb krävs betydligt längre td.



Ungefär 1/3 del av 
jordensbefolkning är 
smitade av TB

 



   3. Skyddsåtgärder

• BCG-vaccinering, är ett barnvaccin

• Andningskydd, för personal (FFP3) vid 
misstanke. Engångs, skall ej åter användas.

• Restriktioner för den sjuka att följa

• Smittspårning för begränsning av smitta

• Smitta anmäls enl. smittskyddslagen 2004:168



• Individens skyldigheter (SmL 
3:4§)

• Patienten skyldig att lämna 
uppgifter

• Kontakter skyldiga att låta sig 
provtas



Smittspårning



Hur går smittspårning tll
• PPD
• QuantFERON
• Lungröntgen  
• Anamnes
• Smitspårning är för at förhindra vidare smita, 

hita och behandla sjuka, infomera om exp av TB.



Några frågor?



Tack!
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