
 

 

 
 
 

Hantering av tuberkulossmitta inom 
hälso- och sjukvård 
 

Litteraturstudie 

 

 

 

Författare: Tatiana Fedorova och Samir Alic 
 
 

Handledare: Elin Taube  
 
 
 

Kandidatuppsats 
 

Hösten 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunds universitet 
Medicinska fakulteten 
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa 
Box 157, 221 00 LUND  
 



 

 

Abstrakt 
 

Bakgrund: Tuberkulos (TBC) är en luftburen infektionssjukdom som smittar 

vid hosta. Antalet TBC fall har under de senaste åren ökat i Sverige, 

sjukdomen är allvarlig och kan leda till döden. Det är därför viktigt att 

vårdpersonal vet vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att reducera risken 

för smittspridning. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vårdpersonal kan motverka 

smittspridning av tuberkulos vid mötet med patienter som har eller misstänks 

ha tuberkulos. 

Metod: En litteraturstudie gjordes med en integrerad analys, i studien användes 

tio vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Åtgärder som är lämpliga vid behandling av patienter med TBC är: 

utbildning av vårdpersonal och information till patient, isolering och separering 

av patient, ventilation i rummet samt användande av munskydd och noggrant 

följande av hygienrutiner. 

Diskussion: Här beskrivs vilka skyddsåtgärder som kan relateras till 

röntgensjuksköterskans arbete. Radiografi är ett begränsat forskningsområde 

därför är det svårt att finna artiklar som specifikt avser röntgensjuksköterskor 

gällande skyddsåtgärder vid TBC. Röntgensjuksköterskan ska arbeta för 

motverkning av smittspridning, därför är kunskap om skyddsåtgärder viktig för 

röntgensjuksköterskan. 

 

 

Nyckelord 
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Problembeskrivning  

 

Enligt World Health Organization (WHO, 2016) klassas tuberkulos (TBC) som ett av 

världens största hälsohot för vårt samhälle idag. Därför är det relevant att undersöka vilka 

skyddsåtgärder som är lämpliga på ett sjukhus när man vårdar patienter med TBC. Vidare 

anger WHO (2016) att 9,6 miljoner människor i världen har insjuknat i TBC under året 2014. 

Av dessa har 1,5 miljoner dött av sjukdomen under samma år. I Sverige rapporterades 835 

nya fall av TBC under året 2015, detta är en ökning med 22 procent jämfört med året innan 

där motsvarande siffra var 684. Vid jämförelse mellan åren 2003 och 2015 motsvarar 

ökningen drygt 100 procent, då 410 fall rapporterades under året 2003.  

 

Ungefär 90 procent av de som har tuberkulos i Sverige idag är födda i ett annat land än 

Sverige. Ökningen av antalet nya fall av TBC i Sverige är relaterad till invandringen till 

Sverige. Då denna invandring ökat kraftigt de senaste åren har den resulterat i en förhöjning 

av antalet nya fall av TBC i Sverige. Ur ett globalt perspektiv finns det fortfarande stora 

problem med TBC, inte minst på grund av kopplingen mellan TBC och HIV. Det är känt att 

personer som lider av HIV har en högre risk för att drabbas av TBC vilket är ett stort problem, 

särskilt i områden där HIV är vanligt förekommande (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Vuxna patienter med TBC behandlas på infektionsklinik eller lungmedicinsk klinik, medan 

barn med TBC oftast behandlas på barnklinik. TBC är en smittsam sjukdom och det finns en 

smittorisk för alla som kommer i kontakt med en person som har en aktiv TBC (Ericson, 

Ericson, & Robertsson, 2009). Röntgenundersökning av lungorna är en vanlig diagnosmetod 

för TBC (van't Hoog et al., 2012). Röntgensjuksköterskan ansvarar för omvårdnad av 

patienten vid röntgenundersökning, vilket inkluderar att minimera smittspridning från den 

smittade patienten till vårdpersonal men även till andra patienter (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor [SFR], 2011). När patienter som har TBC, eller misstänks ha TBC 

kommer till röntgenavdelningen är det viktigt att röntgensjuksköterskan har den kompetens 

som är nödvändig för att veta hur hon ska bemöta och behandla dessa patienter. Detta gäller 

både ur smittskydds- och hygienaspekter. Om röntgensjuksköterskan har den kompetens som 

krävs för detta skulle det potentiellt kunna reducera risken för att smittan ska sprida sig till 

andra patienter samt personal. 
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Röntgensjuksköterskan ska ha den adekvata kunskap och kompetens som krävs för att 

bemötandet av den aktuella patientgruppen ska ske på ett lämpligt sätt (Katanekwa & 

Dahlback, 2016). Författarna till denna uppsats har vid arbete och praktik på olika 

röntgenavdelningar i Skåne observerat att det finns påtagliga brister vid genomförande av 

skyddsåtgärder samt bristande hygienrutiner vid bemötande och behandling av patienter som 

har eller misstänks ha TBC. Det är därför intressant att fastställa relevanta åtgärder genom 

denna uppsats.  

 

 

Bakgrund 

 

TBC är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis 

(MBT) (WHO, 2015). Detta är en tunn, stavformad bakterie som är svår att upptäcka i 

mikroskop utan speciella färgningstekniker (Ericson, Ericson, & Robertsson, 2009). En frisk 

person kan bli smittad av sjukdomen om denne är i närheten av en annan person som är 

smittad av sjukdomen. Överföring av bakterierna sker via luften vid hosta eller nysning 

(Ericson, Ericson, & Robertsson, 2009). Sjukdomen upptäcktes av den tyska läkaren Robert 

Koch år 1882 (Schultz, 2011). I luft håller sig MBT-bakterier levande i upp till två timmar 

och kan överleva flera månader i en dammig, mörk och fuktig miljö. Bakterien tål kyla och 

uttorkning men dör av solljus och luftdrag (Hjärt-Lungfonden, 2016). 

 

 

Smittspridning 

 

MBT-bakterier smittar huvudsakligen via luft (Ericson, Ericson, & Robertsson, 2009). En 

patient med aktiv TBC hostar eller nyser ut en stor mängd MBT-bakterier i form av aerosoler 

som sedan kan hamna i en annan persons lungor och därmed smitta en annan person. 

Aerosolerna kan överleva i damm under lång tid efter det att patienten lämnat det aktuella 

rummet. Aerosolerna är finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligtvis luft 

(Nationalencyklopedin, 2016). MBT-bakterier kan inhaleras i form av aerosoler eller 

dammpartiklar av en frisk person och hamna i de nedre luftvägarna och alveolerna i lungorna. 
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Där tillväxer MBT-bakterierna och orsakar en infektion i lungvävnaden (Katanekwa & 

Dahlback, 2016). 

 

Enligt Ericson, Ericson och Robertsson (2009) kallas den första infektionen i lungvävnaden 

orsakad av MBT-bakterier för primär TBC. Primär TBC har en inkubationstid på tre till 12 

veckor. I nio av tio fall läker en primär TBC-infektion av sig själv. De vita blodkropparna, 

trombocyterna bekämpar MBT-bakterierna i lungornas lymfkörtlar och det blir ärrvävnad 

kvar där den primära TBC-infektionen varit belägen. Denna ärrvävnad är en slags förhårdnad 

eller knöl och sådana kallas tuberkler. I tuberkler kan MBT-bakterier bli inkapslade och 

hamna i så kallat vilande läge under många år, ibland under en hel livstid och patienten har då 

det som kallas latent TBC. En patient som har latent TBC kan inte smitta en annan person och 

patienter med latent TBC upplever inte heller några symptom. Patienterna riskerar dock att 

utveckla en aktiv TBC någon gång under sitt liv. Detta kan ske om deras immunförsvar skulle 

försvagas av någon anledning. Risken för att en latent TBC ska övergå till en aktiv TBC är 

ungefär fem till tio procent. Uppskattningsvis bär en tredjedel av världens befolkning på TBC 

i dess latenta form (Hjärt-Lungfonden, 2016). 

 

Om en primär TBC inte läker av sig själv utvecklas en aktiv TBC. Detta innebär att man blir 

sjuk och måste behandlas med speciella mediciner, annars riskerar man att avlida (Ericson, 

Ericson & Robertsson, 2009). Då får den smittade personen symptom som långvarig hosta 

med slem-upphostningar innehållande blod, trötthet, avmagring, feber och nattsvettningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Det kan vara så att vissa patienter inte får några symptom alls, 

utan sjukdomen upptäcks först vid en rutin-röntgenundersökning av lungorna. Lung-TBC kan 

spridas till andra organ som skelett, lymfkörtlar, leder, njurar och blod. Detta kallas 

extrapulmonell TBC (Ericson, Ericson & Robertsson, 2009). 

 

 

Riskgrupper 

 

Det finns grupper som har en större risk att insjukna i TBC, exempelvis personer som har ett 

försvagat immunförsvar, diabetes, HIV, kronisk lungsjukdom, kroniska njursjukdomar, 

leukemi och andra typer av cancersjukdomar (Hjärt-Lungfonden, 2016). De som får 

cellbehandling, kortisonbehandling, immunsuppressiv terapi, barn, äldre, missbrukare och de 
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som sitter i fängelse är också i riskgruppen. Vid nedsatt immunförsvar föreligger risk för att 

processen reaktiveras, det vill säga att en latent TBC övergår till en aktiv TBC hos de som har 

behandlats tidigare i livet (Ericson, Ericson, & Robertsson, 2009). 

 

 

Patientens utsatthet 

 

TBC är en stigmatiserad sjukdom som väcker rädsla hos de flesta människor (Cremers et al., 

2015). Enligt Nationalencyklopedin (2016) betyder stigma brännmärke eller stämpel. Vidare 

skriver Cremers et al. (2015) att personer med TBC kan bli utstötta av personer i sin 

omgivning och att rädslan för att bli smittade gör att vänner och grannar eventuellt inte vill ha 

någon kontakt med dessa personer. De TBC smittade personerna upplever det som att de är 

isolerade från omgivningen, vilket kan leda till att de får sämre självförtroende och därmed 

riskerar de att hamna i depression. Dessa personer kan få en “stämpel” till och med av sin 

egen familj. Det finns par som har skiljts på grund av att en av personerna i relationen har 

blivit smittad med TBC. Det förekommer att barn behandlas illa för att de har TBC (Cremers 

et al., 2015). Det händer också att patienter med TBC blir diskriminerade och behandlas illa 

även av vårdpersonal (Elbek, 2015). 

 

 

Diagnos 

 

Patienter med misstänkt TBC remitteras till lungklinik eller infektionsklinik och där ställs 

diagnos, eller så utesluts sjukdomen, genom olika undersökningar (Hjärt-Lungfonden, 2016). 

Diagnos ställs med flera metoder såsom röntgenundersökning av lungorna, mikroskopi med 

odling av sputum och tuberkulintest (Ericson, Ericson, & Robertsson, 2009). Först görs en 

genomgång av patientens sjukdomshistoria därefter görs en röntgenundersökning av lungorna 

(Hjärt-Lungfonden, 2016). Patienter som är smittade, eller misstänks vara smittade med TBC 

är oftast isolerade på avdelningen de vårdas på och därför kan bedside-röntgenundersökning 

vara en alternativ metod till en undersökning på röntgenavdelningen (Albuquerque da Costa 

et al., 2009). Detta innebär att röntgensjuksköterskan med hjälp av en mobil röntgenapparat 

röntgar patienten på dennes rum. 
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Enligt Hjärt-Lungfonden (2016) tar läkarna fler prover om röntgenbilderna visar några 

förändringar. Då får patienten hosta upp slem i en burk och detta slem studeras med 

mikroskop på ett laboratorium, där görs även odlingar av eventuella bakterier. När man 

undersöker slemmet i mikroskop försöker man bekräfta förekomst av MBT-bakterier. Om det 

identifieras MBT-bakterier vid observation med mikroskop innebär detta att patienten har en 

aktiv tuberkulos. Odlingar av bakterierna görs för att få reda på om bakterierna är resistenta 

och hur resistenta bakterierna är om resistens råder. Bakterierna delar sig relativt långsamt 

vilket innebär att det tar lång tid att få svar. Odlingar görs också för att med säkerhet fastställa 

att det är MBT-bakterier. Om patienten har svårigheter med att hosta upp slem kan 

bronkoskopi göras. Detta innebär att ett tunt och böjbart instrument förs in i lungorna genom 

näsan eller munnen. Detta för att ta upp slem som kan användas till mikroskopi och odling. 

Tuberkulintest, som även kallas Mantoux-test eller PPD-hudtest, kan också göras för att 

undersöka om en person är infekterad med TBC. Då sprutas lite vätska in i huden på 

underarmen som innehåller proteiner från bakterien. På detta sätt kan man få reda på om en 

person har ett visst immunförsvar mot TBC (Hjärt-Lungfonden, 2016).  

 

 

Behandling 

 

Behandling sker idag med protivotuberkulosa antibiotikum som inkluderar läkemedlen (de 

aktiva substanserna) Isoniazid, Rifampicin, Etambutol, Pyrazinamid och Amikacin, tidigare 

användes Streptomycin istället för Amikacin (Bruchfeld, 2016). Under sex månader sker 

behandling och det börjas med fyra läkemedel de två första månaderna, därefter reduceras 

antalet läkemedel till två (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det är viktigt att behandlingen 

fullföljes och att patienten är noggrann med att ta sina tabletter och följa det som läkaren har 

sagt för att infektionen ska läka ut (Hjärt-Lungfonden, 2016). Om detta inte görs finns risk för 

att bakterierna utvecklar resistens mot läkemedlen och att behandlingen inte går som den ska. 

Behandlingen kan ta några månader längre tid om MBT-bakterierna är resistenta mot något av 

läkemedlen som används för att behandla sjukdomen. Är tuberkelbakterierna multiresistenta, 

det vill säga resistenta mot de flesta vanliga läkemedel som man använder vid behandling av 

TBC, kan behandlingen ta två år eftersom man då behandlar med läkemedel som inte är lika 

effektiva (Andersson, 2015). Läkemedlen och därmed behandlingen blir mycket dyr vid 
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behandling av multiresistent TBC, men läkemedlen ger också allvarliga negativa reaktioner 

och bieffekter (Hjärt-Lungfonden, 2016). 

 

 

Profylax 

 

Profylax sker i form av Bacillus Calmette-Guérin-vaccin (BCG-vaccin) som inte ingår i 

vaccinationsprogrammet i Sverige idag. BCG-vaccinet är det enda vaccinet som används på 

bred front i världen trots att det inte skyddar mot TBC-spridning i samhället i någon hög grad. 

Endast barn som har utländska föräldrar blir erbjudna vaccination. Det är inte tillräckligt 

motiverat att vaccinera svenska barn då risken för att de ska bli smittade med TBC är ytterst 

liten. Vaccination erbjuds också till de yrkesgrupper inom vården som utsätts för patienter 

med TBC och därmed har större risk för att utveckla sjukdomen (Hjärt-Lungfonden, 2016).  

Personer som reser mycket till länder där TBC är vanligt förekommande är rekommenderade 

att vaccinera sig med BCG-vaccin, detta gäller även personer som ska vistas länge i sådana 

länder men som inte reser mycket nödvändigtvis (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

 

Hygienrutiner för röntgensjuksköterskan 

 

Röntgensjuksköterskan kan komma i kontakt med patienter som har TBC, eller misstänks ha 

TBC i sitt dagliga arbete eftersom TBC-diagnos kan ställas med röntgenundersökning av 

lungorna. Enligt Svensk förening för röntgensjuksköterskor (2011) ska röntgensjuksköterskan 

förebygga smitta och smittspridning, ha kunskap om adekvata hygienrutiner samt tillämpa 

dessa vid möte med en patient som har en aktiv TBC. Socialstyrelsen (2009) har tagit fram 

rekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal gällande hygienrutiner vid TBC-smitta 

eller misstänkt TBC-smitta. Personalen ska på ett korrekt sätt, använda ett godkänt 

andningsskydd vid kontakt med patienter som har aktiv TBC. Röntgenavdelningen ska 

informeras i förväg om undersökningar av patienter med aktiv TBC-smitta. Patienten får inte 

sitta i väntrummet tillsammans med andra patienter och tiden för undersökningen ska bokas 

så att andra patienter inte riskerar att bli exponerade för MBT-bakterier och därmed eventuellt 

bli smittade. Det är viktigt att det inte bokas en undersökning så att den kommer direkt efter 
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undersökningen på den tuberkulossmittade patienten, utan det ska finnas tid för den städning 

som krävs för att förhindra smittspridning i högsta möjliga grad. Om man väljer att göra 

röntgenundersökningen på röntgenavdelningen ska patienten få engångsnäsdukar att hosta i 

och en plastpåse för uppsamling av dessa. Röntgensjuksköterskan ska tillämpa basala 

hygienrutiner vid mötet med en TBC-smittad patient som bland annat innebär att handhygien 

ska skötas. Händer ska tvättas samt desinfekteras och handskar ska användas. När det finns 

risk för kontakt med kroppsvätskor ska även skyddsrock eller engångsplastförkläde användas. 

Spill och patientnära ytor ska torkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 

Undersökningsrummet ska även stå tomt med ventilation till slutstädning sker. Den som 

städar ska använda ett godkänt andningsskydd (Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

Omvårdnad, röntgensjuksköterskans kompetens 

 

I Ida Orlandos omvårdnadsteori påpekas vikten av att definiera omvårdnadsprocessen från 

andra discipliner (Selanders, 1995). I denna teori är omvårdnadens funktion att ”utforska och 

tillgodose patientens omedelbara hjälpbehov”. I teorin lyfts vikten av interaktionen mellan 

patienten och sjuksköterskan och det betonas att det är viktigt att denna interaktion sker på ett 

korrekt sätt. Sjuksköterskan ska kunna identifiera om patienten har specifika 

omvårdnadsbehov och tillgodose dessa. Sjuksköterskan observerar och betraktar patientens 

verbala och icke verbala beteende som sedan utforskas genom kommunikation med patienten. 

Då ställer sjuksköterskan frågor för att bekräfta eller korrigera sina iakttagelser. Ett exempel 

är att sjuksköterskan frågar “Det ser ut som du har tårar i ögonen. Är det riktigt?”. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten hjälper patienten att uttrycka sina 

behov och det hjälper sjuksköterskan att identifiera aktuella problem. Ida Orlando påpekar 

vikten av att tillgodose patientens behov i tid. Sjuksköterskan ska inte agera på automatik, 

utan hon ska etablera kontakt med varje ny patient, utvärdera resultatet och reflektera över 

händelser (Selanders, 1995). Omvårdnad tillhör röntgensjuksköterskans kompetensområden. 

Röntgensjuksköterskan kan med hjälp av Ida Orlandos teori arbeta för en personcentrerad 

vård. I röntgensjuksköterskans omvårdnadsarbete inkluderas att observera, värdera, prioritera 

och tillgodose vårdtagarens specifika omvårdnadsbehov samt uppmärksamma och adekvat 

lindra vårdtagarens upplevelser av obehag och smärta (SFR, 2011). 
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Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa hur vårdpersonal kan motverka smittspridning av tuberkulos 

vid mötet med patienter som misstänks ha eller har tuberkulos.  

 

 

Metod  

 

För att på ett bra sätt besvara syftet har författarna valt att göra en litteraturstudie. Genom att 

göra en litteraturstudie kan uppdaterad information hittas. Litteraturstudien är en systematisk 

sammanställning av vetenskapliga studier samt relevant litteratur som berör det valda området 

för uppsatsen som är smittskydd av tuberkulossmitta. Ett syfte formulerades och därefter 

söktes relevanta vetenskapliga artiklar som berör ämnet och relevant litteratur för att sedan 

besvara syftet med hjälp av detta material (Kristensson, 2014). 

 

 

Urval av databaser 

 

Den typ av artiklar som är relevanta och ingår i denna uppsats är vetenskapliga artiklar 

berörande ämnet tuberkulos samt smittskyddsåtgärder vid tuberkulos. Databaser som 

användes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar är PubMed, Cinahl och LUBsearch. 

PubMed är den största och mest använda databasen som innehåller vetenskapliga artiklar från 

framför allt de medicinska vetenskaperna (Kristensson, 2014). Cinahl är en omfattande 

databas främst inom det vårdvetenskapliga området (Kristensson, 2014). LUBsearch (Lunds 

universitet biblioteks databaser) är en gemensam ingång till bibliotekens samlade resurser. 

Eftersom databaserna innehåller många artiklar som svarar på syftet är de relevanta att 

använda för sökning. Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar skrivna på engelska, 

inte äldre än 15 år och etiskt granskade. 
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Genomförande av datainsamling 

 

Till litteraturstudien gjordes ett urval av artiklar genom sökningar på lämpliga sökord 

relaterade till arbetets syfte. Sökord hittades med hjälp av MeSH-sökverktyg. MeSH-termer 

som författarna har använt är tuberculosis, prevention, nursing risks, airborne infection, 

transmissible infections. Sökningarna gjordes på nämnda databaser med användning av det 

booleska sökordet AND (Tabell 1). Med hjälp av dessa sökord hittades relevanta artiklar för 

att besvara syftet. I urval ett (1) ingick 34 artiklar som svarade på syftet och dessa lästes i 

fulltext av författarna. Till urval två (2) valdes tio artiklar som var mest relevanta för studiens 

syfte. 

 

 

Tabell 1. Sökschema och urval i PubMed, Cinahl och LUBsearch. 

Databaser Sökord Begräns-

ningar 

Antal 

träffar/ 

titelläsning 

Lästa 

abstrakt 

Urval 1 

(lästa i 

fulltext) 

Urval 2 

(valda 

artiklar) 

PubMed tuberculosis 

AND nursing 

AND 

nosocomial 

AND 

prevention 

2001-2016 

english 

13 11 8 5 

PubMed tuberculosis 

AND airborne 

infection 

AND 

prevention 

AND hospital 

2001-2016 

english 

41 30 5 2 

LUBsearch Tuberculosis 

AND 

prevention 

AND nursing 

risk 

2006-2016 

Peer 

reviewed 

english 

Academic 

Journals 

154 40 6 0 

Cinahl tuberculosis 

AND 

transmission 

AND 

prevention 

2006-2016 

Peer 

reviewed 

english 

Academic 

44 20 13 3 
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AND hospital  Journals 

Cinahl tuberculosis 

AND 

prevention 

AND 

radiologic 

Peer 

reviewed 

english 

Academic 

Journals 

4 4 2 0 

 

 

Genomförande av databearbetning 

 

Kvalitetsgranskning av de slutliga tio artiklarna genomfördes utifrån protokollet för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ och kvalitativ metod. Författarna använde sig 

utav en modifierad granskningsmall av Friberg (2012), se Bilaga 2. I denna mall finns frågor 

som besvaras med antingen svaret ja eller nej. Ju fler av frågorna som besvaras med positivt 

svar, det vill säga svaret ja, desto högre kvalitet har artikeln. Samtliga tio artiklar lästes och 

granskades enskilt av varje författare och därefter gjordes en gemensam granskning av 

artiklarna. Vid kvalitetsgranskningen fick frågor med svaret ja en poäng, medan frågor med 

svaret nej fick noll poäng. Därefter adderades poängen för varje artikel. Artiklar som fick en 

totalpoäng mellan tio och 13 räknades som artiklar med hög kvalitet, artiklar som fick en 

totalpoäng mellan sex och nio räknades som artiklar med en medelkvalitet och artiklar som 

fick en totalpoäng mellan noll och fem räknades som artiklar med låg kvalitet. Information 

om artiklarna finns nedanför underrubriken Bilaga 1 Artikelöversikt, under rubriken Bilagor. 

 

I denna studie har författarna gjort en integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) kan en 

integrerad analys användas för att sammanställa resultatet i en litteraturstudie. Om resultaten 

från artiklarna inte sorteras i olika grupper och inte ställs i relation till varandra finns en risk 

att studiens resultat inte blir presenterat på ett lika lättförståeligt, strukturerat och tydligt sätt. 

Analysen innebär flera moment där det första är att läsa artiklarna som ska inkluderas i 

uppsatsens resultat, för att därigenom hitta likheter samt skillnader mellan artiklarnas resultat 

(Kristensson, 2014). Därefter identifieras olika grupper, så kallade kategorier, där varje grupp 

innehåller resultat som relaterar till varandra. Slutligen ställs resultaten samman nedanför 

kategorierna. 
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Etisk avvägning 

 

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) fastställs att 

forskning som berör människors identitet, känslig information och forskning som kan skada 

personer psykiskt eller fysiskt ska etikprövas. Eftersom denna uppsats är en litteraturstudie 

som är baserad på vetenskapliga artiklar har författarna vid skrivandet av uppsatsen haft i 

åtanke att artiklarna som inkluderas i uppsatsen ska vara etiskt granskade. Detta innebär att 

artiklarna måste vara godkända av en etisk kommitté eller ha blivit bedömda av uppsatsens 

författare utifrån de fyra etiska grundprinciperna som är autonomiprincipen, principen att göra 

gott, principen att inte skada och rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2001).  

 

 

Resultat 

 

Analysen resulterade i fyra olika kategorier som beskriver olika typer av åtgärder relaterade 

till hantering av TBC, vilka är följande: 

 

● utbildning för vårdpersonal och information till patienter 

● isolering och separering 

● ventilation och desinfektion 

● skyddsutrustning och hygien 

 

 

Utbildning för vårdpersonal och information till patienter 

 

Enligt de Perio och Niemeier (2014) bör vårdpersonalen genomgå en årlig utbildning som 

omfattar sjukdomen TBC. Denna utbildning ska bland annat innefatta grundinformation om 

sjukdomen som berör områdena symptom, behandling, diagnostik och spridning. 

Utbildningsnivån ska anpassas efter den utbildade vårdpersonalens kvalifikation och deras 

arbetsuppgifter (de Perio & Niemeier, 2014). Utbildningens kvalitet ska utvärderas efteråt 

(Unahalekhaka, Lueang-a-papong, & Chitreecheur, 2014). Enligt Robert et al. (2013) ska 
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vårdpersonalen utbildas angående användning av skyddsutrustning. Vidare betonar Robert et 

al. (2013) vikten av att utbildningen ska belysa sambandet mellan TBC och andra sjukdomar 

som HIV.  

 

I en studie av Unahalekhaka, Lueang-a-papong och Chitreecheur (2014) betonas vikten av att 

patienter som har fått en nydiagnostiserad TBC ska få information av vårdpersonalen om 

diagnostisering och behandling av sjukdomen. Patienten ska även informeras angående hur 

sjukdomen sprider sig, för att minimera smittrisken. Detta innebär att information ska ges om 

hostetikett, hantering av sputum och vikten av att fullfölja isoleringsrutiner under patientens 

vistelse på sjukhuset (Unahalekhaka, Lueang-a-papong, & Chitreecheur, 2014). 

 

 

Isolering och separering 

 

En åtgärd som är av stor vikt ur smittskyddssynpunkt vid TBC är separering av patienter med 

TBC från andra patienter (Robert et al., 2013). Chen et al. (2016) skriver att det är effektivt att 

använda ett separat väntrum för patienter med TBC för att undvika smittspridning. Detta 

eftersom de smittade patienterna blir separerade från de andra patienterna, vilket innebär att 

bakterierna inte kan sprida sig till andra patienter. I en studie av Jiamjarasrangsi, Urith, och 

Srisintorn (2006) framkommer att patienter med misstänkt TBC eller bekräftad TBC ska 

placeras på isoleringsrum på avdelningen där de är inlagda, för att smittspridning ska 

undvikas på sjukhuset. Isoleringsrummet ska ha speciella egenskaper såsom att det ska vara 

ett enkelt rum, det ska ske sex luftväxlingar per timme och det ska finnas ett negativt tryck. 

Patienten behöver inte vara isolerad när behandlingen ger effekt, det vill säga när patienten 

blir bättre kliniskt och när tre i rad negativa sputum tester påvisas (Jiamjarasrangsi, Urith, & 

Srisintorn, 2006). 

 

 

Ventilation och desinfektion 

 

Sjukdomar som överförs genom aerosoler kan överföras även om en frisk person håller ett 

långt avstånd till den smittade. Ventilationen har därför stor betydelse eftersom den verkar för 
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att minska och avlägsna infektiösa luftburna aerosoler (Knibbs, Morawska, Bell, & 

Grzybowski, 2011). Chen et al. (2016) skriver att begreppet ventilation kan delas upp i två 

kategorier, vilka är mekanisk ventilation och naturlig ventilation. Naturlig ventilation innebär 

vädring av rummet genom öppning av fönster, efter det att patient med TBC har lämnat 

rummet. Denna typ av ventilation är enkel, ekonomisk och effektiv. Den används i många 

länder på grund av att den inte ger någon ekonomisk påfrestning. Dock är det inte alltid som 

naturlig ventilation är genomförbart. Mekanisk ventilation är en fläktdriven ventilation som 

endast används av ett färre antal av de undersökta sjukhusen. Det krävs påtagliga ekonomiska 

resurser och regelbunden teknisk kontroll av denna typ av ventilation (Chen et al., 2016). För 

att få god effekt med mekanisk ventilation bör luftutbytet vara sex till 12 gånger per timme. 

Detta minskar risken för smittspridning av TBC jämfört med normalt luftutbyte som är 1,4 

gånger per timme. Luftriktningen ska utformas så att luft strömmar från rena till mindre rena 

områden. Turbulent luftflöde i rummet ska korrigeras till ett enkelriktat luftflöde 

(Jiamjarasrangsi, Urith, & Srisintorn, 2006). Enligt Chen et al. (2016) kan ultraviolett lampor 

användas för desinfektion av luften i rummet. Dessa lampor ger ifrån sig ultraviolett strålning 

som dödar MBT-bakterier. 

 

 

Skyddsutrustning och hygien 

 

Albuquerque da Costa et al. (2009) betonar vikten av att personalen genomgår en utbildning 

som innefattar skyddsutrustning, då denna kunskap krävs för att de ska kunna reducera 

smittrisken vid TBC. Utbildningen ska framförallt omfatta det personliga andningsskyddet 

respiratorn N95, som är konstruerad på ett sådant sätt att den effektivt ska förhindra 

aerosolsmitta. Utbildningen ska ge kunskap om hur vårdpersonalen ska bära, underhålla och 

återanvända respiratorn. Enligt Chen et al. (2016) ska respiratorn sitta korrekt på användarens 

ansikte och vara av rätt storlek för att den inte ska förlora sina skyddande egenskaper. Därför 

ska användare prova andningsskyddet och försäkra sig om att den sitter korrekt innan 

användning (Chen et al., 2016).  

 

Enligt Tshitangano (2014) ska besökare till patienter med TBC använda skyddsmask för att 

reducera risken för smittspridning. När patienter med TBC lämnar isoleringsrummet ska de 

också använda skyddsmask för att minska risken för spridning av MBT-bakterier 
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(Tshitangano, 2014). Vårdpersonalen ska vara medveten om att handhygienrutiner är viktiga 

vid arbete med TBC smittade patienter. Att tvätta och desinfektera händerna är av stor vikt, 

men även användning av handskar är viktigt. Brist på utbildning och/eller resurser kan leda 

till att vårdpersonalen inte följer hygienrutinerna (Tenna et al., 2013). 

 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

 

Syftet med denna litteraturstudie var från början att identifiera specifika smittskyddsåtgärder 

för röntgensjuksköterskor vid arbete med patienter som har TBC eller misstänkt TBC. Under 

genomförandet av studien upptäcktes senare att det var svårt att hitta artiklar som var direkt 

kopplade till röntgensjuksköterskans profession. Detta innebar att författarna fick söka artiklar 

utifrån ett större perspektiv och därmed ändrades syftet till att identifiera smittskyddsåtgärder 

för vårdpersonal vid arbete med patienter som har TBC eller misstänks ha TBC. Detta innebär 

att även andra personalkategorier inom sjukvården inkluderades och i första hand valdes 

studier som involverade sjuksköterskor och ämnesområdet omvårdnad. Sjuksköterskans 

profession liksom huvudområde har gemensamma nämnare med röntgensjuksköterskans 

profession och radiografi. Efter att syftet hade ändrats hittades många relevanta artiklar, 

främst kopplade till sjuksköterskans profession, och många av åtgärderna som presenteras i 

dessa artiklar kan även tillämpas för röntgensjuksköterskor. Detta innebär att studien likväl är 

relevant för röntgensjuksköterskor som för övrig vårdpersonal. Eftersom det inte finns många 

artiklar kopplade till ämnesområdet radiografi behöver detta ämnesområde utvecklas vidare. 

Anledningen till att en litteraturstudie valdes som metod var för att göra en sammanställning 

över kunskapsläget inom det aktuella området baserat på aktuell forskning. Alternativt hade 

en annan metod eventuellt kunnat användas om en empirisk studie hade gjorts. Då hade 

författarna kunnat undersöka området utifrån en radiografisk kontext. En empirisk studie kan 

vara mer resurskrävande i detta fall. Denna studie har visat på kunskapsläget och som en 

fortsättning kan en empirisk studie som fokuserar på röntgensjuksköterskans arbete företas. 
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Av artiklarna som användes var nio kvantitativa och en kvalitativ. Styrkan med kvantitativa 

studier är generaliserbarheten medan generaliserbarhet inte är tillämpbar med kvalitativa 

studier. En styrka är dock att man med kvalitativa artiklar får med deltagarnas egna 

upplevelser (Polit & Beck, 2012). 

 

Vidare granskades artiklarna enskilt av varje författare, för att sedan göra en slutlig 

bedömning tillsammans, detta förfarande stärker studiens validitet. Fem artiklar av de som 

användes var av hög kvalitet, fyra av medelkvalitet och en artikel var av låg kvalitet, som fick 

vara med i studien för att den innehöll relevant information. Detta innebär totalt sett att 

artiklarna som används i denna uppsats är av relativt hög kvalitet. Styrkan med metoden är att 

artiklarna omfattar olika länder och kontinenter vilket ger ett brett perspektiv. En nackdel med 

detta är dock att vissa rutiner, teknisk utrustning och ekonomi kan skilja sig åt mycket mellan 

u-länder och i-länder, vilket innebär att det kan bli svårt att ställa dem i relation till varandra. 

Detta betyder att det kan vara svårt att generalisera resultatet utan hänsyn måste tas till den 

specifika kliniska kontexten. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Resultatet visade att utbildning av vårdpersonal är viktigt för att minska TBC spridning. 

Utbildning ska ge de kunskaper som krävs för att kunna minimera smittrisken. Vid bristande 

kunskap hos personalen, som kan råda om utbildning inte genomgåtts, saknas eventuellt den 

förståelse som krävs för att förstå vad TBC är, vilka konsekvenser som finns med sjukdomen 

och hur sjukdomen sprider sig. Vårdpersonalen ska ha kunskaper om sjukdomen som 

inkluderar hur den sprids och förstå vikten av skyddsåtgärder. Om erfordrad kunskap inte 

finns hos personalen kan de inte skydda sig själva mot sjukdomen och motverka spridning till 

andra patienter på ett adekvat sätt (Robert et al., 2013). 

 

Enligt SFR (2011) innefattar röntgensjuksköterskans kompetens bland annat omvårdnad av 

patienten, vägledning och kommunikation. Detta innebär att röntgensjuksköterskan ska kunna 

observera, värdera och tillgodose vårdtagarens specifika behov, med omdöme och kunskap ge 

adekvat information till vårdtagaren, bemöta patienten med respekt och kunna stödja och 

uppmuntra vårdtagaren under undersökningen (SFR, 2011). För att kunna ge adekvat 
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information till en patient med TBC och besvara dennes eventuella frågor krävs att 

röntgensjuksköterskan är kompetent till att informera patienten om sjukdomen. Denna 

information ska medföra att patienten får den kunskap som krävs för att veta vad som är 

lämpligt och inte lämpligt för att undvika smittspridning, men informationen som ges ska 

även ge allmän kunskap om sjukdomen. Kunskap om sjukdomen hos röntgensjuksköterskan 

behövs även för att kunna tillgodose patientens specifika behov, skapa tillit till patienten och 

kunna ge det stöd som är nödvändigt.  

 

Resultatet visade att separering och isolering av patienter med TBC minskar risken för 

smittspridning. Cremers et al. (2015) beskriver TBC som en stigmatiserande sjukdom där 

patienten ofta blir dåligt bemött av personer i omgivningen på grund av att dessa människor 

inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen och de är rädda för att bli smittade. En av 

röntgensjuksköterskans delkompetenser är att bemöta vårdtagare på ett respektfull och 

empatisk sätt (SFR, 2011). Det kan vara en viktig aspekt när röntgensjuksköterskan bemöter 

patienter med TBC, till exempel vid en bedside-röntgenundersökning på patientens isolerade 

rum. Eftersom dessa patienter behöver vara isolerade eller separerade från andra kan de vara 

väldigt sårbara, ledsna och känsliga. I sådana situationer krävs att röntgensjuksköterskan har i 

åtanke att dessa patienter kan upplevas vara utsatta och att röntgensjuksköterskan förstår 

vikten av ett bemötande som utmärks av respekt och empati. 

 

På röntgenavdelningen ska smittspridning av TBC motverkas, detta innebär att smittspridning 

från patienter med TBC till andra patienter och personalen som arbetar där ska förhindras i 

högsta möjliga grad (Socialstyrelsen, 2009). Det kan vara problematiskt att tillhandahålla 

separata väntrum på en röntgenavdelning. Då kan bedside-röntgenundersökning med mobil 

röntgen vara ett aktuellt alternativ vid undersökning av patienter med aktiv tuberkulos om de 

är inlagda på avdelning eller bor på ett äldreboende. Då finns endast risk för 

röntgensjuksköterskan som genomför undersökningen att bli smittad, dock minskar denna risk 

om röntgensjuksköterskan tillämpar nödvändiga skyddsåtgärder (Albuquerque da Costa et al., 

2009). På detta sätt skyddas indirekt även andra patienter och vårdpersonal då smittan inte 

förs vidare. Om undersökning av en patient med TBC genomförs på röntgenavdelningen är ett 

sätt att minska smittrisken på, för andra patienter, att inte boka nästa undersökning direkt 

efteråt. Detta för att ha tid för städning och utvädring av undersökningsrummet. Det kan vara 

en fördel att boka in undersökningen av patient med TBC på slutet av dagen. Patienter som 

har en misstänkt TBC eller redan diagnostiserad TBC ska förses med en påse och 
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pappersdukar vid ankomst till röntgenavdelningen, de ska även bli informerade om host 

etikett (Socialstyrelsen, 2009). Meningen är att de ska hosta i pappersdukarna och därefter 

slänga dem i påsen. Detta är en enkel och ekonomisk metod men samtidigt borde den vara 

effektiv eftersom smittan sprids via aerosoler i luften vid hosta eller nysning. I duken kommer 

aerosolerna samlas upp istället för att spridas via luften, eventuellt till en annan person.  

 

Patienter med aktiv TBC är smittsamma medan patienter med latent TBC inte är smittsamma. 

Vissa personer med TBC kan vara sjuka under en viss tid utan att någon annan eller de själva 

är medvetna om det (Ericson, Ericson & Robertsson, 2009). Personalen på 

röntgenavdelningen vet vanligtvis inte med säkerhet när en patient är smittsam. Därför finns 

orsak att bemöta varje patient med misstänkt TBC som potentiellt smittsam. Detta innebär att 

personalen bör fullfölja alla skyddsåtgärder och städrutiner även om det är krävande för 

verksamheten. Men även om alla skyddsåtgärder vidtas vid arbete med misstänkt TBC 

smittade patienter finns alltid risk för att röntgensjuksköterskan ska bli smittad med TBC. 

Detta eftersom patienten kan bli remitterad till röntgenavdelningen av någon anledning utan 

att TBC nämns i remissen eftersom inga tydliga symptom till TBC uppvisas men ändå kan 

patienten ha en smittsam TBC. Därför bör alla människor hosta i armvecket istället för rakt ut 

i luften. 

 

Ida Orlandos teori betonar vikten av interaktion mellan sjuksköterskan och patienten 

(Selander, 1955). Denna teori kan vara användbar i röntgensjuksköterskans arbete. 

Röntgensjuksköterskan har ett kort möte med patienten och därför är det viktigt att skapa bra 

kontakt med patienten, fastän det kan vara svårt i det korta mötet. För att 

röntgensjuksköterskan ska kunna skapa en bra kontakt med patienten ska hon kunna läsa av 

patientens känslor, identifiera patientens specifika omvårdnadsbehov, beakta patientens 

verbala och icke verbala beteende och kommunicera på ett korrekt sätt. 

Röntgensjuksköterskan är en av de första som träffar patienten innan diagnosen är ställd och 

då bör hon informera patienten om hur TBC sprids, host etikett, hantering av sputum och 

vikten av att fullfölja isoleringsrutiner. Vid dessa tillfällen är röntgensjuksköterskans förmåga 

att skapa bra kontakt viktig. 

 

Resultatet visade att ventilation och desinfektion har stor betydelse för att minska risken för 

smittspridning. Enligt Hjärt-Lungfonden (2016) kan MBT-bakterier stanna kvar i rummets 

luft upp till två timmar efter det att patient med TBC lämnat rummet och ännu längre tid i 
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dammig miljö. Därför är det viktigt att man har väl fungerande ventilation. Länder där TBC är 

vanligt förekommande är oftast länder med dålig ekonomi. I dessa länder har man inte 

tillräckliga ekonomiska resurser för att utrusta alla vårdenheter med mekanisk ventilation som 

är kostsamt då det kan användas som ett alternativ till naturlig ventilation och desinfektion 

med ultraviolett lampor. Naturlig ventilation är ekonomiskt men kan inte tillämpas alltid, till 

exempel vid dåligt väder, eller om det inte finns några fönster på undersökningsrummet. Vid 

sådana situationer är mekanisk ventilation relevant. Desinfektion på undersökningsrummet är 

viktigt eftersom MBT-bakterier trivs i dammig miljö. Med ultravioletta lampor som sänder ut 

ultraviolett strålning kan kemisk desinfektion genomföras. Enligt Socialstyrelsen (2009) ska 

alla ytor som varit i kontakt med patienter som har TBC torkas med ytdesinfektionsmedel 

som innehåller tensid. 

 

Resultatet visade att användning av skyddsutrustning och att följa hygienrutiner kan minska 

risken för smittspridning av TBC. Röntgensjuksköterskan ska vid möte med patient som har 

TBC använda godkänt andningsskydd (Socialstyrelsen, 2009). MBT-bakterier sprids i form 

av aerosoler (Ericson, Ericson, & Robertsson, 2009) och för att skyddas av aerosolsmitta på 

bästa sätt rekommenderas vårdpersonalen att använda andningsskydd, personliga respiratorn 

N95. Det finns dock kunskapsbrist angående hur andningsskyddet bör användas och 

underhållas, dessutom finns inte själva respiratorn tillgänglig på avdelningar alltid. Personer 

med nedsatt immunförsvar och HIV smittade personer har större risk att utveckla TBC 

(Ericson, Ericson, & Robertsson, 2009). Då är det av extra stor vikt att tillämpa hygienrutiner 

för att skydda sig själv och dessa patienter. 

 

Resultatet i denna studie motsvarar till stora delar de skyddsåtgärder som är angivna av 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2009). Utöver dessa skyddsåtgärder presenteras åtgärden 

personalutbildning i resultatet. Författarna rekommenderar att personalen på 

röntgenavdelningar genomgår en obligatorisk utbildning som omfattar TBC årligen, att 

patienter med TBC separeras från övriga patienter, att kemisk desinfektion och städning 

tillämpas efter att en patient med TBC besökt röntgenavdelningen, regelbunden kontroll av 

ventilation och att användning av andningsskydd implementeras och att skyddet används 

korrekt och noggrant.  
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Slutsats och kliniska implikationer 

 

Med denna studie kan vårdpersonal få kunskap om hur de kan minska risken för 

smittspridning av TBC. I studiens diskussion beskrivs hur denna kunskap relateras till 

röntgensjuksköterskans arbete. Eftersom röntgenundersökning av lungorna är en viktig del i 

diagnostiseringen av TBC är studien särskilt relevant för röntgensjuksköterskor. Kunskap om 

smittspridning och hur det kan undvikas tillhör röntgensjuksköterskans kompetensområde 

men kunskapen är även relevant för annan vårdpersonal. I denna uppsats har författarna 

kommit fram till att viktiga skyddsåtgärder vid arbete med TBC smittade patienter är 

utbildning om TBC för vårdpersonal och information till patienter, isolering och separering av 

patienterna, ventilation och desinfektion av rummet samt användande av adekvat 

skyddsutrustning och noggrann hygien hos vårdpersonal. På röntgenavdelningen kan många 

av dessa åtgärder vidtas och förhoppningsvis kommer denna uppsats kunna påvisa vikten av 

skyddsåtgärder och ge information som kan medverka till att fler skyddsåtgärder vidtas på 

röntgenavdelningar. Radiografi är ett än så länge begränsat forskningsområde och därför finns 

det få artiklar där man undersöker skyddsåtgärder specifikt för röntgensjuksköterskor vid 

arbete med TBC smittade patienter. Förhoppningsvis kommer forskningen inom 

ämnesområdet utökas med fler studier som är av relevans för röntgensjuksköterskans kliniska 

arbete. Ett sådant exempel skulle kunna vara att empiriskt undersöka vilka eventuella hinder 

det finns för att hantera TBC-smitta på röntgen. 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Denna uppsats har skrivits av de två angivna författarna. Båda författarna har varit lika 

delaktiga i sökandet av information och skrivandet. Skrivandet har inte delats upp på något 

bestämt sätt utan båda författarna har skrivit det som de tycker är relevant på alla delar och 

dialog har förts mellan författarna kontinuerligt under arbetets gång. 
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