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Denna hälsodeklaration fylls i före anställning eller praktik för att tuberkulosinfektion hos personalen eller de studerande kan 
innebära särskilda risker för andra personer (till exempel vårdtagare eller förskolebarn).

Enligt den fortlöpande nationella tuberkulosövervakningen anses risken att utsättas för tuberkulossmitta för personal eller 
studerande inom dessa områden som jämförbar med risken för befolkningen i stort. Det innebär att BCG-vaccination inte är 
motiverad.
Mer finns att läsa i Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och 
vaccination, 2012.
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Bilaga 3a gäller personal och studerande inom t ex hälso- och sjukvård, barnomsorg, äldre- och handikappvård, social-
och hemtjänst och sjöfart.
OBS! För personal och studerande på specialistkliniker och andra arbetsplatser med ökad risk för att utsättas för 
tuberkulossmitta gäller flödesschema bilaga 3b.
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* QFT (Quantiferontest) om PPD satts innan QFT, tas QFT senast i samband med avläsning av PPD eller två månader efter att PPD satts
** Information om tidiga symtom finns på www.vll.se/smittskydd - Tuberkulos i Information om tuberkulos, PPD och BCG (bilaga 19)
*** Riskfaktorer, se www.vll.se/smittskydd - Tuberkulos i Tuberkulos förebyggande åtgärder i Västerbotten under rubriken Bakgrund på sid. 1. Mer 
information finns på www.folkhalsomyndigheten.se i Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos under rubriken Riktad hälsokontroll för 
tuberkulos, sid. 9-10.
**** Information om latent tuberkulos (även översättningar) finns på linda, skriv ”info latent tuberkulos” i sökrutan
***** Undantag då BCG-vaccin inte ska ges: Personal över 50 år ska inte vaccineras, då immunförsvaret svarar dåligt på vaccinet. Däremot ska alltid 
hälsodeklaration fyllas i för att utesluta pågående infektion.
Remiss med frågeställning latent tuberkulos (bifoga hälsodeklaration, ev. PPD-resultat, QFT-svar samt lungröntgensvar) skickas till infektionskliniken, 
Umeå, medicin- och rehabkliniken, Lycksele resp. medicin-geriatriska kliniken, Skellefteå.
Remiss med frågeställning aktiv tuberkulos (bifoga hälsodeklaration, ev. PPD-resultat, QFT-svar samt lungröntgensvar) skickas till infektionskliniken,
Umeå. 
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Följ åtgärdsförslag
Ej BCG-vaccinerad BCG-vaccinerad

Under 6 mm

6 mm eller större QFT* Negativt

Information**
+ erbjud BCG*****

Information*

Patologisk

Positivt

Lungröntgen

Lungrtg normal, inga riskfaktorer*** Lungrtg normal + riskfaktorer ***

Information**** Remiss specialist
Beh. latent tbc?

Remiss specialist 
Aktiv tbc?

PPD

Bilaga 3b gäller personal och studerande inom lung-, infektions- eller barnklinik, obduktionsavdelning samt 
laboratorium med diagnostik av luftvägsinfektioner, mykobakteriologisk diagnostik eller forskning samt personal på 
boende för ensamkommande ungdomar.




