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Tuberkulosscreening av gravida i Stockholms län 
Tiden under och efter en graviditet är känsliga perioder med risk för aktivering av latent 
tuberkulos. För att undvika insjuknade i tuberkulos erbjuds ett screeningtest till alla gravida 
som varit i nära kontakt med person sjuk i tuberkulos och de som kommer från länder med 
hög risk eller måttligt ökad risk och hög andel MDR.  
 
Misstanke på aktiv tuberkulossjukdom ska inte screenas utan remitteras direkt 
till Infektionskliniken i Solna eller Huddinge. Smittskyddsanmälan och 
smittspårning vid aktiv tuberkulos görs av Infektionskliniken.  
 
Inskrivning 
Vid inskrivningen efterfrågas och journalförs: 
1. Födelseland 
2. Ankomst till Sverige (år) 
3. Har den gravida själv eller någon nära kontakt haft tuberkulos? 
4. Är den gravida testad för tbc tidigare? Negativ eller Positiv? Fått behandling? 
 

Tuberkulosscreening  
Tidigare BCG-vaccination påverkar inte beslut om testning. 

1. Inte tidigare testad 

a. Kommer från länder med hög risk eller måttligt ökad risk och hög andel MDR. Se  
Riskländer för tuberkulos - Vårdgivarguiden.se eller varit i nära kontakt med person sjuk i 
tuberkulos. 

 Provta med IGRA 

2. Tidigare negativt IGRA-test 

a. Sedan föregående provtagning utsatts för ny smittrisk (vistats längre tid i riskland eller varit 
i nära kontakt med någon sjuk i tuberkulos) 

 Provta med IGRA 

b. Sedan föregående testning inte utsatts för ny smittrisk 
 Avstå från screening  

3. Tidigare positivt IGRA-test (provta inte med IGRA) 

a. Ej uppföljd på infektionsklinik eller ej fullföljt behandling mot latent tuberkulos  
 Lungröntgen och remiss till TBC-mottagning 

b. Ny smittrisk (vistats längre tid i riskland eller nära kontakt med någon sjuk i tuberkulos) 
 Lungröntgen och remiss till TBC-mottagning 

c. Fullföljt behandling mot latent tuberkulos, symtomfri och inte utsatts för ny smittrisk 
 Avstå från screening 

4. Genomgången behandling för aktiv tuberkulos (provta inte med IGRA) 

 Lungröntgen och remiss till TBC-mottagning 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/tuberkulos/risklander-tuberkulos/
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Provtagning med IGRA (Interferon-Gamma Release Assay) 
Barnmorska skriver remiss till en av de 35 provtagningsenheter som utför provtagning för 
TBC med IGRA (Quantiferon Gold®). Vårdgivargudien.se --> IGRA-provtagning på 
närlaboratorier 

Provet tas som ett venöst blodprov i fyra specialrör. Övriga screeningprover kan tas 
samtidigt.  

Åtgärd vid positivt screening-test (IGRA > 0,35 IU/ml): 
Boka till läkare på Barnmorskemottagning för 
1. Information till den gravida
2. Skriv in resultatet i journalen
3. Remiss lungröntgen (utförs efter graviditetsvecka 12)
4. Remiss till TBC-mottagningen Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i

Solna eller i Huddinge för ställningstagande till behandling. På remissen bifogas adress,
telefonnummer, information om ursprungsland, ankomst till Sverige, tolkbehov/språk,
hiv- och hepatitstatus, om kvinnan själv eller nära kontakt haft TBC, information om ev.
annan underliggande sjukdom.

Läkare på TBC-mottagningen bedömer om behandling för latent tuberkulos ska påbörjas 
under graviditeten. Vanligtvis rekommenderas behandlingsstart så snart som möjligt efter 
förlossningen.  

Referenser 
Smittöverföring till barnet kan få allvarliga konsekvenser (Ormerod P. Tuberculosis in 
pregnancy and the puerperium. Thorax. 2001; 56: 494–9). 

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning 
och vaccination.  
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, 
behandling av latent infektion och vaccination — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

Kontakta vid behov 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge,  
TBC-mottagningen; 08-123 820 99 alt. 08-123 872 08, 08-123 819 81 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna,  
TBC-mottagningen; 08-123 792 58 alt. 08-123 704 26 

Smittskydd Stockholm; växel 08-123 143 00 

https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/remittering/medicinsk-service/laboratorier/tbc-screening-med-igra-test/
https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/remittering/medicinsk-service/laboratorier/tbc-screening-med-igra-test/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/
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