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Riktlinjer för utskrivning av patient med 

direktpositiv lungtuberkulos 

 

Tid till smittfrihet efter insatt behandling 
Smittfrihet efter insatt behandling mot tuberkulos är ett relativt begrepp 

och det är oftast omöjligt att avgöra en exakt tidpunkt för detta. Endast 

ett fåtal studier om tidsaspekten för minskad smittsamhet vid tuberkulos 

har publicerats och tydliga evidens saknas (1). Efter påbörjad behandling 

minskar dock smittsamheten mycket snabbt om stammen är känslig för 

givna medel. Redan efter några dygn är bakteriehalten reducerad till en 

bråkdel och minskar sedan exponentiellt under dag 3–21 efter att 

behandlingen inletts (1). Ett viktigt undantag är resistent tuberkulos, om 

inte resistensen är känd vid behandlingsstart. I dessa fall kan felaktig 

eller otillräcklig behandling leda till att en smittsam patient skrivs ut 

alltför tidigt och riskerar att utsätta andra människor för smitta. 

 

Efter insatt behandling vid direktpositiv lungtuberkulos och fullt känslig 

tuberkulos är patienten potentiellt smittsam i två veckor, men den 

individuella variationen är stor och måste bedömas kliniskt (1–3). 

Bakgrund 
På 50-talet visade Riley i noggranna studier med försöksdjur (marsvin) 

att smittsamheten i tuberkulospatienternas utandningsluft minskade 

påtagligt efter två veckors behandling. Tidigare erfarenheter (bland annat 

en studie från Indien) visar att smittsamheten till hushållskontakter från 

personer med känslig lungtuberkulos upphörde efter två veckors 

behandling (4). En mindre andel av tuberkelbakterierna kan dock 

överleva under en längre tid genom olika immunmanipulerande 

egenskaper, trots adekvat behandling och kroppens immunsvar (5, 6). 
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Även vid god följsamhet är 10 % av patienterna med direktpositiv 

lungtuberkulos odlingspositiva efter två månaders behandling (7). 

 

Följande rekommendationer för bedömning av smittfrihet efter insatt 

behandling kommer huvudsakligen från brittiska och kanadensiska 

riktlinjer (8, 9). 

Poliklinisk vård 
Överväg poliklinisk vård redan från behandlingsstart vid följande 

kriterier: 

 god förväntad följsamhet 

 inga misstankar om resistens 

 stabil boendesituation (eget hem, inte boende på 

anläggningsboende eller inom omsorg) 

 ingen social problematik som riskerar smittspridning 

 samtliga i hemmet har redan utsatts för smitta 

 inga barn under 5 år i hemmet 

 ingen med immunbrist i hemmet 

 inget behov av allmänna kommunikationsmedel 

 mat kan levereras till eller ordnas i hemmet (utan eget besök i 

affär) 

 förståelse för förhållningsregler om att inte utsätta andra för 

smitta 

 regelbunden kontakt med tuberkulosmottagning. 

 

Utskrivning  
Patient med initialt direktpositiv lungtuberkulos kan skrivas ut efter två 

veckors adekvat behandling om följande kriterier är uppfyllda: 

 god följsamhet till medicineringen 

 god klinisk effekt och minskad hosta efter insatt behandling 

 inga stora kaverner eller andra utbredda lungförändringar som 

innebär en förväntad behandlingsproblematik 

 negativ resistensgentest (i första hand rifampicinresistens) 

 inga missbruksproblem, ingen social problematik eller 

personlighetsstörning som skulle kunna påverka behandlingen 

 inga tecken på tuberkulos i larynx 

 inga påtagliga eller svårkontrollerade biverkningar av 

tuberkulostatika 
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 adekvat behandlingskontakt upprättad (tuberkulosmottagning + 

modifierad DOT1). 

 

Övriga fall 
För patienter som inte uppfyller kriterierna ovan görs individuell 

bedömning. I vissa fall kan det bli aktuellt med längre tids inneliggande 

vård. Enstaka patienter bör vårdas inneliggande tills tre negativa 

direktmikroskopier i sputum. Vid missbruk, förväntad bristfällig 

följsamhet eller rifampicin- eller multiresistent tuberkulos, ge behandling 

med DOT2. Vid behov kontakt med smittskyddsläkare. 

Särskilda aspekter vid multiresistent tuberkulos 
(MDR-TB) 
Vid multiresistent tuberkulos (MDR-TB) är det särskilt angeläget att 

ovanstående kriterier för smittfrihet är uppfyllda. Förutsättningar för 

utskrivning och fortsatt poliklinisk vård är övervakad behandling, täta 

kontroller på tuberkulosmottagning och en social situation som inte 

innebär risk för avbruten behandling. 

Kontakta smittskyddsläkare före beslut om utskrivning av patient med 

MDR-TB. 

Inför eventuella planerade flygresor efter insatt behandling av smittsam 

MDR-TB måste negativt odlingsresultat verifieras före, eftersom 

särskilda krav på verifierad smittfrihet föreligger i denna situation (10). 

Kontakta smittskyddsläkare vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ”Modifierad direktobserverad terapi” – tabletterna fördelas i dosett av 

sjukvårdspersonal vid veckobesök på mottagningen. 

2 DOT (Direct Observed Therapy) – mediciner förmedlas dagligen av 

sjukvårdspersonal som ser att patienten sväljer tabletterna. Kan ske på mottagning eller 

vid hembesök. 
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