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Frågeformulär vid hälsosamtal angående tuberkulos 

Datum: _____________________  

 

Personnummer eller födelsedata + eventuellt LMA-nummer: _______________________ 

 

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

Markera det svar du tycker stämmer 

1. Har du ett eller flera av följande besvär/symtom 

 Långvarig hosta > 3 veckor   Ja  Nej   

 Feber   Ja  Nej  

 Nattliga svettningar   Ja  Nej  

 Avmagring   Ja  Nej  

 Svullna körtlar på halsen   Ja  Nej                                                                                        

 

2. Har du själv haft tuberkulos   Ja  Nej  Vet inte  

 

3. Har du någon anhörig eller annan nära kontakt till dig som har eller haft tuberkulos 

eller kontrollerats för misstänkt tuberkulos?   

    Ja  Nej  Vet inte  

Om ja. Vem och när? _________________________________________________________ 

 

4. Är du född utanför Sverige?   Ja  Nej  

   Om ja, i vilket land och när flyttade du till Sverige _________________________________ 

 

5. Har du vistats under en längre tid (över 3 månader) i ett land utanför Västeuropa/  

Nordamerika/Australien/Nya Zeeland?  

   Ja  Nej  

    Om ja, var och hur länge? ____________________________________________________ 

 

6. Är du vaccinerad mot tuberkulos (BCG/Calmette)?   

   Ja  Nej  Vet inte  

 

7. Är du gravid   Ja  Nej  
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Åtgärder 

Fråga 1 

Om ett eller flera symtom föreligger.                                                                                                             

Snabb utredning med läkarbedömning och lungröntgen.  

Fråga 2 och 3 

Om ja.                                                                                                                                                    

Tolkas som om personen är exponerad för Tuberkulos  

Ta IGRA (quantiferontest). Hos barn < 2 år PPD.                                                                                            

Följ algoritm i rutinen ”Asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade eller motsvarande i 

Landstinget i Värmland, rekommenderade rutiner och provtagning” som ligger på  

Smittskydd Värmlands hemsida under Asyl Lokala riktlinjer.   

Fråga 5 

Om ja och levt mer än tre månader (> 3 mån) nära lokalbefolkning eller arbetat inom  

hälso- och sjukvård 

Tolkas som möjlig exponering. Ta IGRA (quantiferontest). Hos barn under två år (< 2 år) PPD.                                          

Följ algoritm i rutinen ”Asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade eller motsvarande i 

Landstinget i Värmland, rekommenderade rutiner och provtagning” som ligger på  

Smittskydd Värmlands hemsida under Asyl Lokala riktlinjer.   

Fråga 7 

Om Ja samt samtidigt Ja på fråga 2, 3 och 5 och bott i Sverige mindre än två år (< 2 år)  

eller misstänkt exponerad sista två (2) åren.                                                                                                                                        

Följ algoritm i rutinen ”Asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade eller motsvarande i 

Landstinget i Värmland, rekommenderade rutiner och provtagning” som ligger på  

Smittskydd Värmlands hemsida under Asyl Lokala riktlinjer.    

Om ja samt samtidigt Ja på fråga 2, 3 och 5 och bott i Sverige mer än två år (> 2 år)  

eller inte exponerad sista två (2) åren.  

Följ riktlinje – Tuberkulos och graviditet/förlossning på Smittskydd Värmlands hemsida under 

A-Ö Sjukdomar/Tuberkulos   

Röntgen pulm frontalbild i fullformat graviditetsvecka 28-29. 

 

Utarbetad av: Eva Mogard, bitr smittskyddsläkare/överläkare infektionskliniken 
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