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Sammanfattning 

Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans arbete med patienter med 

TBC (tuberkulos) och sjuksköterskors uppfattningar av risker som de utsätts för i vårdarbetet i 

kontakten med patienter med TBC. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna 

Medline via Pubmed, Science Direct, Swedmed + samt Cinahl. Studiens huvudresultat 

utgjordes av tre huvudkategorier; Ssk bidrag till minskad smittspridning, omvårdnad vid TBC 

och Sjuksköterskans risker i arbetet. Ekonomisk levnadsstandard samt utbildningsnivå visade 

sig ha stor betydelse för utbredningen av TBC. Det sociala umgänget är en viktig del i 

sjukdomsförloppet eftersom patienterna känner att nära och kära undviker dem. Detta tas 

väldigt hårt och framkallar skuldkänslor gentemot familjen. Informationen från 

sjuksköterskan om den aktuella sjukdomsbilden och smittospridningen visade sig vara en 

mycket viktig del att prata om med patienten och dess anhöriga. Utbildning bland 

vårdpersonalen samt ett samarbete mellan de olika vårdavdelningarna är av hög prioritet för 

att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Vaccination, PPD test (Purified Protein derivate 

test) samt kunskaper om medicinering och dess uppföljning har även visat sig ha stora 

betydande framgångar.  

 

Nyckelord: Tuberkulos, Sjuksköterska, Risker 

 

 



Abstract 

Aim 

The aim of this descriptive literature review was to describe the nurses’ work with patients 

with TBC and nurse’s perceptions of risks they face while taking care of patients with TBC. 

The research is based on the scientific articles available in the following 3 databases: Medline 

via Pubmed, Science Direct, Swedmed + and Cinahl. Study’s main finding consisted of three 

main categories; the nurse’s contribution to reducing the spread of infection, care at the TBC 

and the nurse’s occupational risks. Economic standard of living and level of education proved 

to be of great importance for the spread of TBC. The social relationship is an important part 

of the disease since the patient feels that family and friends avoid them. This is hard for the 

patient to deal with and result in feelings of guilt against family. The information provided by 

the nurses’ about the current disease and the spread of it showed to bee a very important part 

to talk about with the patient and the relatives.  Education among health professionals and 

cooperation between the different care units are of high priority to limiting the spread of 

infection in the workplace. Vaccination, PPD test and the knowledge of medication and its 

follow-up has also been shown to have large significant success. 

 

Keywords: Tuberculosis, nurse, risks. 

 

 



Innehållsförteckning    Sida 

1. Introduktion/bakgrund 1 

1.1 Inledning 1 

1.2 Smittspridning 1 

1.3 Behandling 2 

1.4 Vaccination 2 

1.5 Förekomst 2 

1.6 Problemområde 3 

1:7 Syfte 3 

1:8 Frågeställning 3 

2. Metod 4 

2.1 Design 4 

2.2 Databaser och sökord 4 

2.3 Utfall av sökning 4 

2.4 Kriterier för urval av källor 5 

2.5 Dataanalys 5 

2.6 Forskningsetiska överväganden 5 

3. Resultat 6 

3.1 Smittspridning 10 

3.1.1 Ssk bidrag till minskad smittspridning 10 

3.2 Omvårdnad 11 

3.2.1 Omvårdnad vid TBC 11 

3.3 Risker 12 

3.3.1 Sjuksköterskans risker i arbetet. 12 

4. Diskussion 13 

4.1 Huvudresultat 13 

4.2 Resultatdiskussion 13 

4.3 Metoddiskussion 14 

4.4 Allmän diskussion 15 

5. Referenser 16 

Bilaga 1 - Mall för granskning av vetenskaplig artikel 18 

Bilaga 2 – Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativ artikel 19 

Bilaga 3 – Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ artikel 20 

Bilaga 4 – WHOs fem punkter för tuberkuloskontroll (DOTS) 21 



1. Introduktion/bakgrund 

1.1 Inledning 

Tuberkulos (TBC) är en sjukdom som främst under 1800- talet och i början av 1900-talet hade 

stora utbrott med stor dödlighet i Europa (1). Fram till år 1940 var tuberkulos en stor 

folksjukdom även i Sverige med höga dödssiffror. Det ansågs att tuberkulosen nästintill hade 

utrotats i de industrialiserande länderna när bakterien åter igen började visa en spridning över 

hela världen (2). Även än i dag befarar WHO att en tredjedel av världens befolkning är 

smittade av TBC (3).  Bakterien tros ha sitt ursprung från boskapen för mer än 16 000 år 

sedan där skelett från denna tid har återfunnits hos 3 700 år gamla mumier i Egypten som 

burit på tuberkulösa förändringar. Tuberkulos fanns även i Nord- och Sydamerika redan innan 

Columbus kom dit. Sverige är dock det land som har en av de lägsta smittfrekvenserna i 

världen (2). 

1.2 Smittspridning 

Tuberkulos orsakas av Mycobacterium tuberculosis som är en stavformad bakterie med 

komplexa kolhydratrika cellväggar är väldigt motståndskraftig och kan därför överleva både 

intorkade upphostningar och damm. Däremot är den känslig för ultraviolett strålning i solljus 

samt upphettning. Bakterien börjar oftast med att bilda ett infektionscentrum i en lunga. 

Därefter sprider den sig vidare till de närliggande lymfkörtlarna och fortsatt vidare till andra 

organ. Bakterien växer mycket långsamt (2). 

 

Idag orsakar bakterien 2-3 miljoner dödsfall varje år samt har en spridning på nio miljoner 

personer. Det finns runt två miljarder människor som bär på tuberkulosbakterien.  

De flesta bärare har en latent infektion där immunsystemet klarar av att hålla bakterien i 

schakt och inte uppvisar något sjukdomssymptom för att senare i livet åter kunna blossa upp 

igen (2). Var tionde sekund är det någon som dör i världen av TBC som är en av de fem 

ledande dödsorsakerna. Ett av fyra dödsfall som hade kunnat undvikas beror på denna 

sjukdom (4).  

 

De vanligaste symptom som kan tyda på TBC är bl.a. Feber, nattsvettningar, avmagring, 

blodbrist, trötthet och framförallt långvarig produktiv hosta som eventuellt även kan vara 

blodtillblandad (5). Smittspridningen sker genom att små droppar hostas upp som innehåller 

bakterien och som sedan förs vidare via inandning. Tuberkulos kan ha en mycket lång 

inkubationstid men de flesta smittade visar symptom och insjuknar inom två år efter 
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smittotillfället. Varje person som är infekterad med lungtuberkulos kan föra smittan vidare till 

10-15 personer varje år om infektionen inte ligger latent (6). En person som har en latent 

TBC, dvs. en vilande infektion kan inte föra smittan vidare i detta tillfälle och kan därför 

betraktas som frisk under denna tid då den är helt symptomfri (7).  

1.3 Behandling 

Diagnosen vid tuberkulos fastställs säkrast med lungröntgen och mikroskopi samt odling för 

mycobakterier. Lungsäcken är den som oftast angrips på ett tidigt stadium. 

I Sverige klassas TBC enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) i 3§ som en allmänfarlig 

sjukdom och varje enstaka fall skall rapporteras in till Smittskyddsinstitutet och 

smittskyddsläkaren i landstinget. TBC är också en smittspårningspliktig sjukdom och en 

miljöundersökning utförs alltid, vilket innebär att patientens familj och övriga närstående 

kallas till undersökning (8). Behandlingen måste därför utföras under bestämda regler för 

både patienten och vårdgivaren. Behandlingen av fastställd tuberkulos har en behandlingstid 

på minst sex månader där 3-4 medel med kombinationer av antibiotika ges (9). WHO: s mål 

var att år 2015 kunnat halvera antalet TBC fall i världen samt att det år 2050 inte skall finnas 

mer än 1 fall av smitta per 1 miljon invånare (3).  

1.4 Vaccination 

Risken att bli smittad i Sverige anses nu vara så pass liten att ingen allmän vaccination anses 

vara nödvändig att ges. Däremot rekommenderad det att ge vaccin till barn som invandrat 

eller som anses ha en ökad smittorisk. Vaccinationen som främst ges till spädbarn är till för att 

skydda mot hjärnhinneinflammation. Barn som skall vaccineras får sitt vaccin vid sex 

månaders ålder på BVC (10).  

1.5 Förekomst  

Tuberkulos förekommer främst i fattiga och tätbefolkade länder. Sjukdomen dödar två till tre 

miljoner människor varje år och det är minst nio miljoner som insjuknar i TBC. Ungefär 400 

personer insjuknar i Sverige varje år och de flesta är människor som är födda i Sverige och är 

äldre än 60 år gamla som har blivit smittad redan som barn.  Resten är en grupp som har 

insjuknat på grund av utlandsvistelse eller är immigranter (10). Det visade sig att tuberkulos 

var på tillbakagång i Skandinavien där förekomsten var främst bland åldringar, 

alkoholmissbrukare och vissa invandrar grupper (11). Ur ett globalt perspektiv så är det 

främst yngre vuxna som drabbas av tuberkulos och riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen 

är nedsatt immunförsvar där bl.a. diabetes, vissa läkemedel samt hiv infektioner är bidragande 

faktorer (3).  
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 1.6 Problemområde 

Ett av de stora problemen som kvarstår är att bakterien som orsakar TBC har blivit resistent i 

vissa delar av världen, vilket självklart leder till stora problem i smittospridningen som blir 

svårare att kontrollera. Multiresistent tuberkulos innebär att bakterien främst är resistent mot 

Isoniazid och Rifampicin, de två vanligaste och effektivaste läkemedlen mot TBC. Resistens 

mot andra Läkemedel kan också förekomma och benämns då endast resistent TBC. Resistent 

eller multiresistent TBC kan smitta direkt mellan människor, men kan även uppstå om en 

smittad person inte får tillräcklig behandling eller inte fullföljer sin behandling vilket då leder 

till att  bakterien överlever och istället blir resistent mot läkemedlet. När multiresistent 

tuberkulos bekräftas är det mycket viktigt att behandlingen går rätt till. Fler och effektivare 

läkemedel måste användas och behandlingen är daglig och kan pågå allt mellan 6-9 månader. 

 

Resistent och multiresistent tuberkulos har under det senaste decenniet blivit ett globalt 

problem (3,12).  Förhoppningar finns om att ett globalt samarbete ska hjälpa till att minska 

bakteriens spridning i utvecklingsländer samt att med hjälp av ny teknik kunna identifiera 

resistenta bakterier i ett tidigare stadium. Trots detta stora antal av sjukdomsutbrott som oftast 

sprids via invandring eller utlandsvistelse vill de industrialiserade länderna förneka TBC: s 

existens. En ökning av den multiresistenta TBC bakterien har nu setts över hela världen (13). 

Smittan är inte allra minst ett hot för sjukvårdspersonalen som ständigt arbetar nära 

sjukdomen (14). Speciellt i låg och medelinkomst länderna är risken för att bli smittad av 

tuberkulos från patient till vårdpersonal inte tillräckligt uppmärksammad (15). 

1:7 Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva sjuksköterskans arbete 

med patienter med TBC för att minska smittspridningen och vilka risker som de utsätts för i 

kontakten med patienter med TBC. 

1:8 Frågeställning 

– Hur kan sjuksköterskan bidra till minskad smittspridning av TBC i vårdarbetet med 

patienter med TBC? 

– Vad är specifikt i vårdarbete av patienter med TBC? 

– Vilka risker utsätts sjuksköterskan för i vårdarbetet med patienter med TBC? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Designen är en litteraturstudie som enligt (Brink & Wood 2001) ligger på en deskriptiv 

designnivå (16). De vetenskapliga artiklarnas innehåll analyserades utifrån frågeställningen. 

2.2 Databaser och sökord 

Databaser som användes var: Medline via Pubmed, Science Direct, SweMed + och Cinahl. 

Sökorden som användes var: Tuberculoses, Tuberculosis AND Nurses, Tuberculoses AND 

nursing risks.  

2.3 Utfall av sökning 

Tabell 1. Databas, sökord, antal träffar och antal använda träffar i litteraturstudien. 

Databaser Sökord Utfall Använda 

träffar 

Science Direct Tuberculosis AND Nurses 118 5 

Medline via 

pubmed 

Tuberculoses AND nursing 

risks 

9 4 

Medline via 

Pubmed 

Tuberculosis AND nurses 18 2 

SweMed + Tuberculoses 131 1 

Cinahl 

(EBSCOhost) 

Tuberculosis 

And Nurses 

77 4 

Summa:  353 16 
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2.4 Kriterier för urval av källor 

Urvalskriterier som användes för artiklarna var att studien skulle handla om tuberkulos samt 

behandla ämnet kring sjuksköterskans omvårdad av patienter, smittspridning och/eller 

förebyggande återgärder och utveckling. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska och vara högst 15 år gamla, publicerade de senaste 15 åren samt handla om 

människor. 

2.5 Dataanalys 

Artiklarna valda utifrån urvalskriterierna granskades i sin helhet till en början för att se att 

dem kunde svara på syfte och frågeställningarna. Därefter lästes varje artikel noggrant igenom 

flera gånger för att innehållet skulle tolkas rätt. Stycken ur artiklarna som berörde omvårdnad, 

smittspridning samt risker hos sjuksköterskan togs ut för att bearbetas. Utifrån den 

frågeställning som presenterades tillsammans med syftet så identifierades tre huvudrubriker; 

smittspridning, omvårdnad och risker. Vid bearbetningen av artiklarna beaktades dess 

designnivå, reliabilitet och validitet för att gradera bevisvärdet. Detta gjordes genom en 

kvalitetsgranskning enligt Forsberg och Wengströms (2003) kriterier för kvalitetsvärdering 

(17). 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då detta är en litteraturstudie som bygger på redan befintligt material så ansåg författarna att 

ingen forskningsetisk granskning behövdes. Inga resultat har undanhållits och artiklarna som 

valdes ut granskades rättvist.  
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3. Resultat 

 

Tabell 2. Översikt av författare, titel, år, land, syfte, datainsamlingsmetod, design, urval, 

bortfall och kvalitet i granskade artiklar. 

Författare 
& 

Titel 

Årtal  
&  

Land 

Syfte Datainsaml. 
Metod 

Design, 
Urval  

& 
Bortfall 

Kvalitet 

Long R 
 
Drug-resistant 
tuberculosis  
 
 
 
 
Ref. 13 

2000, 
 
Canada 

Förståelse av när 
man kan 
misstänka mtb 
samt hur man 
skall handskas 
med problemet. 

Sammanställni
ng 

Kvalitativ 2 
Medelhög 

kvalitet 

Hosoglu S 
m. fl. 
 
Tuberculosis 
among health 
care workers 
in a short 
working 
period 
 
  
 
Ref. 14 

2005. 
 
Diyarbakir, 
Turkiet 

För att fastställa 
riskskalan av 
framtida TBC 
angrepp bland 
vårdpersonal på 
ett undervisnings 
sjukhus i sydost 
Turkiet.  

Intervju Kvalitativ 
 
22 vårdpersonal, 9 
män, 13 kvinnor, 13 
sköterskor, 4 doktorer 
samt 5 
akutsjukvårdare 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Joshi R  
m. fl. 
 
Tuberculosis 
among Health-
Care Workers 
in Low and 
Middle-
Income 
Countries: A 
systematic 
Review 
 
 Ref. 15 

2006, 
 
Bangladesh 

Att utvärdera 
smittospridninge
n mellan 
patienter och 
sjukvårdspersona
l I låg och medel 
inkomst länder. 

Systematisk 
granskning 

Kvalitativ 
 
En beskrivande 
studie. 

1  
Hög 

kvalitet 

Menzies D 
m. fl. 
 
Patient 
characteristics 
associated 
with failure of 
tuberculosis 
prevention 
 
 
 
 
Ref. 18 

1996, 
 
Canada 

Att belysa 
betydelsen av 
PPD-Test och 
BCG vaccination 

Enkäter Kvantitativ 
 
Vuxna mellan 18-25 
år. Alla elever från 
årskurs 6 samt första 
års gymnasier elever 
från Montreal. Även 
elever som började 
första året på en 
vårdinriktad 
utbildning på 
högskola/universitets 
nivå. 

1 
Hög 

kvalitet 
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Författare 

& 
Titel 

Årtal  
&  

Land 

Syfte Datainsaml. 
Metod 

Design, 
Urval  

& 
Bortfall 

Kvalitet 

Tzeng HM 
 
Promoting a 
safer practice 
environment 
as related to 
occupational 
tuberculosis 
 
Ref. 19 

2005, 
 
Taiwan 

För att 
beskriva den 
epidemin som 
härjar och 
dödar 
sköterskor på 
deras 
arbetsplats 

observation Kvantitativ 
 
1400 anställda på 
Taiwans sjukhus 

1 
Hög 

kvalitet 

Chalco K  
m. fl. 
 
Nurses as 
providers of 
emotional 
support to 
patients with 
MDR-TB 
 
 
 
Ref. 20 

2006, 
 
Lima, Peru 

För att 
identifiera 
meningen med 
känslomässigt 
stöd som ssk 
ger till 
patienter med 
MDR-TB  

Observation 
under åtta års 
period.  

Kvalitativ 
 
Ssk-studenter som har 
gett MDR TBC 
behandling under 
minst tre års tid, låg 
eller medelklass, 
social eller ekonomisk 
bakgrund, kvinnor 
mellan 20-25 år. 

1 
Hög 

kvalitet 

Pazin-Filho A 
m. fl. 
 
Tuberculosis 
among health 
care workers 
in Brazilian 
tertiary 
hospital 
emergency 
unit. 
 
Ref. 21 

2007, 
 
Brazilien 

Att belysa 
riskerna som 
sjuksköterskor 
utsätts för I 
arbetet i 
jämförelse 
med 
resterande 
befolkning. 

Systematisk 

granskning 

Kvantitativ 
 
Dokumentation av 21 
TBC fall bland 
sjuksköterskor. 

2 
Medel 

hög 
kvalitet 

 

Lopes LK 
m. fl. 
 
Tuberculosis 
risk among 
nursing 
professionals 
from Central 
Brazil 
  
 
 
 
Ref. 22 

2007, 
 
Goiania-
Goias, 
Brasilien 

Belysa vikten 
av kontroller 
bland 
sjuksköterskor 
och 
vårdpersonal 
som kommer I 
kontakt med 
TBC. 

Intervju Kvalitativ 
 
128 sjuksköterskor på 
en medicinavdelning. 

1 
Hög 

Kvalitet 
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Författare 

& 
Titel 

Årtal  
&  

Land 

Syfte Datainsaml. 
Metod 

Design, 
Urval  

& 
Bortfall 

Kvalitet 

 
Ijaz K 
m. fl. 
 
Unrecognized 
tuberculosis in 
a nursing 
home causing 
death with 
spread of 
tuberculosis to 
the 
community 
 
Ref. 23 

2002, 
 
Little rock 
Arkansas 

För att 
bestämma 
vikten av ppd 
test för vård 
personaler 
inom 
äldreomsorgen 
och för att 
motverka 
spridningen av 
TBC. 

Ppd test 

Tuberkulin 

test 

(Purified 

Protein 

derivate) 

Kvantitativ 
 
157 anställda vård 
personaler 
 117 boende i de två 
äldre boendena 
och 
211 anställda i 
kommunernas olika 
vård centraler och 
sjukhus 

 
1 

Hög 
kvalitet 

Marcus AM 
m. fl. 
 
BCG 
Vaccination to 
prevent 
tuberculosis in 
health care 
workers: A 
decision 
analysis 
 
Ref. 24 

1997, 
 
New York 

Att komma 
fram till att 
risken för 
smittspridning 
kan minska 
genom BCG 
vaccination av 
vårdpersonal. 

Gemförande 

Analys 

Kvantitativ 
 
BCG vaccination eller 
inte. 

2  
Medelhö
g kvalitet 

Wahyuni C, 
m. fl. 
 
Obstacles for 
tuberculosis 
case detection 
in primary 
health centres 
(PHC) in 
Sidoarjo 
district, East 
Java Indonesia 
 
Ref. 25 

2007, 
 
Indonesien 

Att utvärdera 
vårdpersonale
ns kunskaper 
kring att 
identifiera 
sjukdomssym
ptom och 
fastställa 
diagnos av 
TBC. 

Intervju Kvalitativ 
 
100 stycken 
sjukvårdspersonal. 
25 anställda 
sjuksköterskor. 

2 
Medelhö

g 
kvalitet 

De Souza JN, 
Bertolozzi 
MR. 
 
The 
vulnerability 
of nursing 
workers to 
tuberculosis in 
a teaching 
hospital 
 
Ref. 26 

2007, 
 
Sao Paulo 

Att identifiera 
faktorer som 
eventuellt ökar 
sårbarheten 
för smitta av 
TBC hos vård 
personaler  

Intervju Kvalitativ 
 
164 sjuksköterskor 
111  
legitimerade 
sköterskor 
358 
sjuksköterskeassistans
er 
 
 

2 
Medel 

hög 
kvalitet 
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Författare 

& 
Titel 

Årtal  
&  

Land 

Syfte Datainsaml. 
Metod 

Design, 
Urval  

& 
Bortfall 

Kvalitet 

Brotherton JM 
m. fl.  
 
Do we 
practice what 
we preach? 
Health care 
worker 
screening and 
vaccination 
 
 
 
 
 
 
Ref. 27 

2003, 
 
Australien 

Att beskriva 
hur väl 
nuvarande 
undersökninga
r och 
vaccinationer 
utförs I New 
South Wales 
Samt hur väl 
sjuksköterskor 
förhåller sig 
till 
undersökninga
rna och 
framtida 
förbättring.  

Enkäter Kvantitativ 
 
Enkäter skickades ut 
till 85 privat sjukhus 
samt 204 statliga 
sjukhus. 800 
sköterskor valdes 
slumpmässigt ut till 
studien. 

1 
Hög  

kvalitet 

Drobniewski F 
m. fl. 
 
Rates of 
Latent 
Tuberculosis 
in Health Care 
Staff in Russia 
 
 
 
 
Ref. 28 

2007, 
 
Nederländerna 

Att identifiera 
vårdpersonale
ns 
infektionsfrisk 
samt 
förebygga 
smittospridnin
gen av latent 
tuberculosis 

Intervjuer 
samt 
blodprover.  

Kvalitativ 
 
630 vårdpersonal  
130 icke medicin 
studerande. 
238 medicin 
studerande.  
Primärvårds personal 
122 samt Infektions 
personal 140 stycken. 

2 
Medel 

hög 
kvalitet 

Dick. J 
m. fl. 
 
Tuberculosis 
in the 
community: 1. 
Evaluation of 
a volunteer 
health worker 
programme to 
enhance 
adherence to 
anti-
tuberculosis 
treatment          
                       
Ref. 29 

1995, 
 
Western cape, 
Southern 
Africa 

Att volontärer 
från samhället 
ska lyfta fram 
vikten av 
kontinuerlig 
behandling av 
patienterna.  

Observation 
och 
uppföljning. 

Kvalitativ 
 
351 TBC patienter. 
230 barn och 148 
vuxna. 

2 
Medelhö
g Kvalitet 

Kelly P. 
 
Isolation and 
stigma: The 
experience of 
patients with 
active 
tuberculosis 
 
 
 
 
 
 
Ref. 30 

1999, 
 
Texas, USA 

Att utforska 
hur patienter 
med aktiv 
TBC upplever 
sin sjukdom. 

Intervju Kvalitativ  
 
Två sjukhus. 28 TBC-
patienter av 29 
tackade ja. Mellan 17-
71 år. Medelålder 43 
år. 12 kvinnor och 16 
män. Varav 8 med 
gymnasial utbildning, 
24 av 28 hade 
<75000: -/år varav 3 
fast anställda. Alla i 
studien var African 
American.  

2 
Medelhö

g  
kvalitet 
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Resultatet av studien redovisas i löpande text och indelas under huvudrubrikerna; 
smittspridning, omvårdnad och risker. 
 

 

 

Smittspridning   Ssk bidrag till minskad smittspridning 
 
 
 
 
Omvårdnad   Omvårdnad vid TBC 
 
 
 
 
Risker   Sjuksköterskans risker i arbetet 
 
 
Figur 1. 
 

3.1 Smittspridning 

3.1.1 Ssk bidrag till minskad smittspridning 

 
Ekonomi och utbildning har visat sig vara av stor betydelse bland de grupper som oftast 

insjuknar i TBC. Även i länder med välfärd så är det alltid personer med låg utbildning och 

låg inkomst som drabbas (18). Relationen mellan TBC och fattigdom har påvisats i ett stort 

antal studier, och sjukdomens utbredning i världen talar ett tydligt språk. WHO har utarbetat 

DOT-strategin för att bekämpa och kontrollera utbredningen. Idén med DOT var att strategin 

skulle ge flexibilitet och större valmöjligheter för både patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonal, samt att stöd från sjuksköterskan skulle genomsyra hela behandlingen. 

WHO: s mål att fram till 2015 halvera antalet dödsfall i TBC kan te sig svårt att uppnå när 

dagens siffror uppnår till närmare två miljarder smittade (3). Sjuksköterskan skall informera 

om smittkälla och smittvägar samt hur man bäst skyddar sig från att bli smittad för att 

förbygga smittspridningen. Vidare kan sjuksköterskan informera om att TBC är en infektions 

sjukdom som smittar genom inandning av bakterien och uppstår när en smittsam patient 

hostar och att endast den som har aktiv lungtuberkulos kan föra smittan vidare (7). 

Sjuksköterskor, sjukvårdsavdelningar samt regeringen måste samarbeta för att tillsammans 

anordna en effektiv strategi för att skydda sjuksköterskor från arbetsrelaterad smittspridning 

av TBC i den nuvarande ekonomimedvetna sjukvårdsmiljön (19)  
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3.2 Omvårdnad  

3.2.1 Omvårdnad vid TBC 

Patienter som diagnostiserats med TBC känner ofta att familj och vänner undviker dem så fort 

att diagnosen har fastställts då de ofta även förväntas ha HIV som är nära kopplat till 

Sjukdomen. Detta leder då till att patienterna isolerar sig och blir tillbakadragna. Både 

ekonomi, kunskap, samhälle, familj och kulturell inverkan har stor betydelse vad det gäller 

kännedom av sjukdomen TBC. Patienten känner ofta skuldkänslor inför risken om att föra 

smittan vidare till de andra familjemedlemmarna De personer som har smittsam tuberkulos 

vårdas ofta på sjukhus de första tio till fjorton dagarna av behandlingen. Efter detta brukar 

smittsamheten ha försvunnit och de kan åter vistas i hemmet. Behandlingen kan också 

påbörjas direkt i öppenvård om man följer de anvisningar som gäller för att inte föra smitta 

vidare. Kring varje nyupptäckt fall av smittsam tuberkulos görs en så kallad smittspårning för 

att hitta och behandla ytterligare fall av TBC i omgivningen. Familj och andra som haft nära 

kontakt med patienten kallas till undersökning med lungröntgen och PPD test (19).  

Sjuksköterskans roll visade sig där ha en värdefull betydelse i att ge patienten och dess 

anhöriga stöd och information kring sjukdomen och dess smittspridning så att dem 

tillsammans kunde känna sig mer bekväm i situationen. Sjuksköterskans hjälp bidrog därmed 

att anhöriga och samhället fick en bättre förståelse av sjukdomen och dess uppkomst. 

Kunskapen kan i sin tur leda till att patienterna kan vara öppna och mer bekväm i sin sjukdom 

och därmed fullfölja behandlingen. Ekonomin visade sig även vara ett bidragande problem då 

majoriteten av de insjuknande var mellan 25-44 år och som mest produktiva att försörja sina 

familjer vilket leder till ekonomiska förluster och problem (20). 
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3.3 Risker 

3.3.1 Sjuksköterskans risker i arbetet. 

 
Tuberkulos är ett viktigt problem bland sjukvårdspersonal i flera länder. Risken att bli smittad 

av TBC är högst i de länder som inte har något effektivt program för att kontrollera 

smittospridningen av sjukdomen (15). Arbetsrelaterad TBC är en osynlig dödlighet som är 

svår att spåra till dess smittokälla. Det är svårt att avgöra om sjukvårdspersonalen har blivit 

smittade genom sitt arbete eller genom andra källor. Det är en oro om hur sjuksköterskor skall 

kunna kvarhållas i det kliniska arbetet när deras arbetsplats är ett rent risktillfälle. 

Sjuksköterskan borde förbli en förebild för personalens hälsa så att deras hälsoförmåner inte 

blir nedprioriterade (19). TBC kontroll program som utfördes i Brasilien visade att 95 % av 

sjuksköterskorna löpte större risk än resten av befolkningen att bli smittade av bakterien (21). 

Studier visar gång på gång att sjuksköterskor är de mest utsatta grupperna som löper stor risk 

att bli smittade eftersom de kommer i direkt kontakt med TBC i deras dagliga arbete med 

insjuknade patienter (22, 23). Bristen på kunskap och fattigdom visar också sig vara en tydlig 

orsak till varför TBC inte har kunnat hållas under kontroll. Sjukvårdspersonal som arbetar i ett 

område med 1 % incident per år av TBC och som inte har något skydd kan förvänta sig 235 

TBC fall och 9 dödsfall. Det har visat sig att vårdpersonal som vaccinerar sig mot TBC utsätts 

för mindre risk av att bli smittad (24). Även utbildning av sjukvårdspersonalen är mycket 

viktigt för att kunna identifiera TBC i tidiga stadier samt för en lyckad behandling. Symptom 

och provtagning skall utföras och utvärderas grundligt (25). I en studie som är gjord i Sao 

Paulo i Latin Amerika visade det sig att sjuksköterskor hade dåliga kunskaper om smittvägar 

av TBC (26). Vidare har en annan studie visat att vårdpersonal som har arbetat i mer en fem 

år inom vården har efter PPD test visat sig vara positiva jämförd med dem som är nyligen 

anställda (23). Förutom okunskapen om sjukdomens smittvägar och vilka risker som de 

utsätts för hade vårdpersonalen dåligt skydd i kontakt med patienter med TBC (15). 

Sjuksköterskor och andra vårdpersonal i de flesta länder där fattigdom och de ekonomiska 

förhållandena är låga har en stor arbetsbelastning vilket kan leda till att personalen inte 

upptäcker sjukdomen och symtom i ett tidigt stadium (25). Journalföring av röntgenbilder och 

olika vaccinationer som de anställda har gjort i anslutning till anställning i både den privata 

sektorn och den statliga verksamheten visar sig vara en viktig del i den fortsatta uppföljningen 

för vårdpersonalens säkerhet (27). TBC kan upptäckas med ett enkelt PPD test men anses vara 

för kostsamt och därför utförs sällan ett sådan test (22). 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans arbete med patienter med 

TBC och sjuksköterskors uppfattningar av risker som de utsätts för i vårdarbetet i kontakten 

med patienter med TBC. Studiens huvudresultat utgjordes av tre huvudkategorier; 

Smittspridning, Omvårdnad och Risker. Ekonomisk levnadsstandard samt utbildningsnivå 

visade sig ha stor betydelse för utbredningen av TBC.  

 

Resultat visar att sjuksköterskor och vårdpersonal som jobbar i nära kontakt med patienter 

med TBC är de yrkesgrupper som utsätts för smittan. I de länder där fattigdom och dålig 

ekonomi råder är problemet ännu större jämfört med utvecklings länderna. Sjuksköterskan 

som är ett föredöme för patienterna behöver resurser och kunskap för att upptäcka symtom i 

tidigt skede och måste arbeta i förebyggande syfte. Det sociala umgänget är en viktig del i 

sjukdomsförloppet där patienterna känner att nära och kära undviker dem vilket tas väldigt 

hårt och framkallar skuldkänslor gentemot familjen.  

 

Informationen från sjuksköterskan om den aktuella sjukdomsbilden och smittospridningen 

visade sig vara en mycket viktig del att prata om med patienten och dess anhöriga. Utbildning 

bland vårdpersonalen samt ett samarbete mellan de olika vårdavdelningarna är av hög 

prioritet för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Vaccination, PPD test samt 

kunskaper om medicinering och dess uppföljning har visat sig ha stora betydande framgångar.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

WHO: s mål att reducera spridningen av TBC till år 2015 ser långsökt ut efter denna litteratur 

studie. Målet kan vara svårt att uppnå med tanke på de nya TBC fallen och den multiresistenta 

bakteriens anpassningsförmåga. Studier visar att sjuksköterskor är de mest utsatta grupperna 

eftersom de kommer i kontakt med och exponeras för TBC i deras dagliga arbete där 

okunskapen om sjukdomen är stor (26, 15, 18). Trots detta så görs ytterst lite i form av 

undervisning och vaccination i förebyggande syfte för att skydda sina anställda. 

Sjuksköterskan och vårdpersonalen behöver uppdateras även i västvärlden när det gäller TBC. 

Det har visat sig att sjuksköterskan spela en betydande roll i förhållande till utbildning och 

behandling där bara de minsta kunskaperna är av största vikt i vårdarbetet. Det vore bra om 

frivilliga organisationer kunde vara ute i samhället och informera och utbilda både anhöriga 

och patienter kring ämnet (29). Att sjukdomen kan misstolkas och missväxlas med HIV leder 
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även till att anhöriga distanserar sig och patienterna upplever då en övergivenhet där 

sjuksköterskans stöd har visat sig vara av stor betydande framgång. Det framgår av studierna 

att sambandet mellan fattigdom, bristen på kunskap om sjukdomen och ekonomiska faktorer 

har en avgörande roll och visat sig vara en tydlig orsak till varför TBC inte har kunnat hållas 

under kontroll. Utvecklingsländerna som oftast är utsatta och har svårt att bemästra bakterien, 

vilket framkommer tydligt av de olika studierna behöver resurser att ta itu med problemet och 

behöver hjälp för att bekämpa sjukdomen och dess spridning (24). Väst världen och de länder 

med bättre resurs kan bidra med extra hjälp i form av läkemedel så att spridningen inte tar 

ännu mera fart och den multi- resistenta bakterien inte härjar och tar onödig med liv. Flera 

gånger är det svårt för patienterna att få tag i läkemedel och när de väl får tag i det så är det så 

dyrt och kostsamt att de inte har råd att fullfölja behandlingen som oftast är mycket långvarig. 

Det vore fantastiskt om vi fick ett effektivt vaccin mot tuberkulos. I takt med ökad 

resistensutveckling minskar möjligheterna att behandla sjukdomen med dagens tillgängliga 

antibiotika. I dag finns endast ett vaccin mot tuberkulos, BCG-vaccinet, som utvecklades på 

1920-talet och består av levande tuberkelbakterier. Problemet är att BCG-vaccinet har 

bristande effekt. Det skyddar visserligen barn mot allvarlig spridd tuberkulos men det ger 

betydligt sämre skydd mot lungtuberkulos hos vuxna (15, 19, 20, 21, 24, 30). 

4.3 Metoddiskussion  

Studien utformades som en deskriptiv litteraturstudie för att söka svar på studiens syfte och 

frågeställning. Innehållet hämtades från diverse litteratur samt vetenskapliga artiklar. 

Författarna ansåg att en litteraturstudie var det bästa sättet att genomföra studien på för att 

uppnå studiens syfte. Litteraturen söktes i databaserna PubMed, Science Direct, SwedMed + 

och Cinhal. De urvalskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska för att få en nationell och internationell bredd och endast studier som inte var 

äldre än 15 år samt publicerade de senaste 15 åren användes.  

 

Författarna har sammanlagt läst 150 abstrakt och sedan valt ut 16 av de artiklar som var 

relevanta och uppfyllde studiens syfte. Övriga artiklar valdes bort då de flesta hade samma 

information. Det var viktigt att artiklarna speglade sjuksköterskans roll och risker hon utsätts 

för i sitt dagliga arbete. 16 vetenskapliga artiklar användes i resultatet från olika delar av 

världen. Artiklarna har sedan granskats enligt Forsberg C, Wengström Y (17). Det har gjorts 

många forskningar och studier men fortfarande saknas en strukturerad metod för hur 

sjukdomen skall bekämpas. 

Styrkor i studien var att redan färdig materiell sammanställs och att artiklarna kom fram till 

samma resultat om att TBC är en farlig och smittsam sjukdom som drabbar sjuksköterskan på 
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arbetsplatsen. Vi använde dessutom 16 vetenskaplig granskade artiklar i resultatet. Flera 

artiklar valdes bort då de inte besvarade våran frågeställning samt hade kommit fram till 

samma resultat som de vi valde. Författarna anser att det är även styrka att artiklarna är från 

olika världsdelar och kan gemföra sjuksköterskans förutsättningar och risker som hon möter i 

sitt arbete. Svaghet kan vara begränsningen i författarnas språkkunskaper, då det ibland var 

svårt att förstå det engelska språket. Därför finns en risk i att artiklarna kan ha tolkats på fel 

sätt. Alla artiklar hade inte heller hög validitet och detta kan ha påverkat resultatet. Dessa 

valdes dock att ändå tas med i studien då de svarade mot frågeställningen. Vi saknade även 

artiklar på svenska och nästan inga studier fanns gjorda om TBC i Sverige.  

  

4.4 Allmän diskussion 

Sjuksköterskan har en mångsidig roll i sin kontakt med patienter och den innefattar även 

psykosocial vård. Att arbeta för att patienter skall ha de rätta förutsättningarna för en lyckad 

och fullföljd behandling är en stor uppgift för sjuksköterskan att uppnå. I Sverige finns idag 

inget problem med patienter som inte har råd med tuberkulosbehandling. Att många patienter 

i utvecklingsländerna inte har råd att påbörja eller fullfölja sin behandling är däremot ett 

problem som gör att patienterna avbryter behandlingen och detta i sin tur leder i längden till 

resistensutveckling som är det riktigt stora hotet. Om tuberkulosbakterien fortsätter att 

utvecklas med en allt mer avancerad resistens står vi kanske tillslut helt utan läkemedel att 

tillgå med för att bekämpa sjukdomen. 

 

Utvecklingsländerna behöver hjälp med bättre och billigare tuberkulosvård som är 

närmare samhället och lättillgängligt för befolkningen. Västvärlden, där en stor del av 

de mest framgångsrika forskarna återfinns, har ett moraliskt ansvar gentemot 

utvecklingsländerna och kan inte vänta med att sätta in resurser till dess sjukdomen 

drabbar vår del av världen i stor omfattning. Att ge känslomässigt stöd var en betydelsefull 

del av sjuksköterskans arbete i omvårdnaden av patienter med TBC. Stöd från sjuksköterskan 

till patienten och deras familj underlättade patientens följsamhet till behandling och förmåga 

att bli botad. Att kunna föra en öppen dialog med patienter och familjemedlemmar som gjorde 

att de var känslomässigt förberedda på att behandlingen kunde misslyckas och att patienten 

kan dö var också av vikt. Vidare anser författarna att utbildning behövs när det gäller 

upptäckten av TBC i Sverige då invandringen är ett faktum samt den allt mer beresta 

befolkningen.  
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Bilaga 4 – WHOs fem punkter för tuberkuloskontroll (DOTS) 

 

WHO/CDS/CPC/TB/99.270 

Dist.: General  

Original: English 

Summary – What is DOTS? 

DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) is the most effective 

strategy available for controlling the TB epidemic today. DOTS has five key 

components: 

1· Government commitment to sustained TB control activities. 

2· Case detection by sputum smear microscopy among symptomatic patients 

self-reporting to health services. 

3· Standardized treatment regimen of six to eight months for at least all 

confirmed sputum smear positive cases, with directly observed treatment 

(DOT) for at least the initial two months. 

4· A regular, uninterrupted supply of all essential anti-TB drugs. 

5· A standardized recording and reporting system that allows assessment of 

treatment results for each patient and of the TB control programme 

overall. 

 

(svenska) 

WHOs fem punkter för tuberkuloskontroll (DOTS) 

1. Regeringsstöd till aktiviteter för tbc kontroll 

2. Identifiering av fall genom mikroskopidiagnostik av symtomatiska patienter som på eget 

initiativ söker hälso- och sjukvård. 

3. Standardiserad behandlingsstrategi med 6-8 månaders behandling för åtminstone alla fall 

av lung- tbc med positiva sputumutstryk. Minst under de två första månaderna av 

behandlingen bör medicinerna administreras under direkt observation. 

4. Jämn oavbruten tillgång till tbc- mediciner. 

5. Standardiserat rapporteringssystem som ger möjlighet att bedöma behandlingsresultat för 

varje patient och för tbc- programmet generellt. 
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