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Fakta om tuberkulos
Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling
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Vad är tuberkulos?

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av 
bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lung-
inflammation men andra delar av kroppen, som lymfkörtlar, 
skelett, hjärna och njurar kan drabbas.

I stora delar av världen är tuberkulos vanligt och varje år 
dör två miljoner människor av sjukdomen. I Sverige insjuknar 
ungefär 500 personer.

Hur smittar tuberkulos?

Tuberkulos smittar från vuxna personer med lungtuberkulos. 
Bakerierna sprids genom luften när man hostar eller nyser.

Tuberkulos smittar inte via mat, bestick, kläder eller andra 
föremål. Oftast sker smitta till de närmaste, till exempel 
personer i samma hushåll och från föräldrar till barn.
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Vad är skillnaden mellan att vara smittad av 
tuberkulos och att vara sjuk med tuberkulos?

Personer som insjuknar med tuberkulos har ett stort antal 
bakterier som är aktiva i kroppen. De har oftast sjukdoms-
symtom och om tuberkulosen sitter i lungorna kan personen 
vara smittsam för andra. Tuberkulos kan behandlas med 
läkmedel. Om tuberkulosen inte behandlas kan sjukdomen 
leda till permanenta skador och död.

En person som har blivit smittad men inte sjuk har en så 
kallad latent – vilande – tuberkulos. Antalet bakterier är 
mycket färre och de är inte aktiva. Därför är personen inte sjuk 
och kan inte smitta andra. 

Bakterien kan dock aktiveras någon gång senare i livet så 
att personen blir sjuk. Därför kan man ge medicin också till 
smittade för att förhindra att de blir sjuka senare.
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Vem får tuberkulos?
Alla kan smittas av tuberkulos. Risken att sedan bli sjuk är 
störst för små barn och personer med försvagat immunförsvar, 
till exempel de som tar läkemedel som hämmar immun-
försvaret, hiv-smittade samt de som missbrukar alkohol 
eller andra droger. Smittotillfället kan ligga långt tillbaka i 
tiden när sjukdomen bryter ut. Cirka 10 procent av alla som 
smittas blir sjuka.

Vilka är symtomen?

Vanliga symtom vid lungtuberkulos hos vuxna är hosta och 
bröstsmärta som inte går över på flera veckor även om man 
får antibiotikabehandling. Feber, nedsatt aptit, viktnedgång, 
nattsvettningar och uttalad trötthet är andra typiska symtom.

Tuberkulos i andra organ än lungorna ger symtom därifrån, 
till exempel lymfkörtelsvullnad, ryggvärk och huvudvärk.
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Hos barn yttrar sig tuberkulos ofta bara med feber och ibland 
med astmaliknande symtom och svullna lymfkörtlar.

Hur vet man att man fått tuberkulos? 
Om man misstänker tuberkulossmitta görs ett tuberkulin-
hudtest och lungröntgen. Om dessa undersökningar styrker 
tuberkulosmisstanken tas prov på upphostningen eller från 
andra delar av kroppen där man har symtom för att odla fram 
bakterien.

Hur fungerar tuberkulintest (PPD)?

Tuberkulintest innebär att ett äggviteämne från tuberkel-
bakterien sprutas in i huden. Den som är smittad får normalt 
en reaktion med svullnad i huden. 

Det tar upp till två månader efter smittotillfället tills 
testet kan bli positivt. Testet kan vara positivt även om man 
inte är smittad med tuberkulos.
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Vad händer om man fått tuberkulos?
En person som insjuknat i tuberkulos får behandling med 
tuberkulosläkemedel. Behandlingen botar infektionen och 
man blir frisk. Det tar dock minst sex månader.

Den som är sjuk i tuberkulos är enligt smittskyddslagen 
skyldig att följa läkarens ordinationer på mediciner och att 
komma till uppföljande kontroller.

Vad innebär smittspårning?
När en person insjuknat i tuberkulos görs en smittspårning 
för att hitta andra som också kan ha blivit smittade eller vara 
smittsamma. Undersökningen görs med tuberkulinhudtest 
och/eller lungröntgen. 

En bra smittspårning är viktig för att hindra spridning 
av tuberkulos. Både den sjuke och de som kallas för under-
sökning är enligt smittskyddslagen skyldiga att medverka.
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Kan man vaccinera sig mot tuberkulos?

Tuberkulosvaccinet bcg skyddar mot de allvarligaste 
formerna av tuberkulos, som hjärnhinneinflammation och 
blodförgiftning, men sämre mot lungtuberkulos. Små barn 
är särskilt känsliga. I Sverige vaccineras barn som kan löpa 
risk att smittas, till exempel om de träffar släktingar från 
eller hälsar på i länder där tuberkulos är vanligt. Man kan 
både smittas och bli sjuk även om man vaccinerats med 
bcg.

Var kan man undersöka sig för tuberkulos?

Både vårdcentraler och lung- eller infektionsklinik på sjukhus 
kan göra undersökningen. Tuberkulos botas med mediciner.

Det är viktigt att berätta om tidigare tuberkulossmitta om 
man blir sjuk och söker vård. 
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Mer information om tuberkulos

Lungkliniken, Akademiska sjukhuset

Tel 018-611 40 90

Smittskyddsenheten i Uppsala län

Tel 018-611 92 21, 018-611 92 22
uppsala.smittskyddslakaren@lul.se
www.smittupp.nu

Smittskyddsinstitutet 
www.smittskyddsinstitutet.se

Världshälsoorganisationen 
www.who.int/topics/tuberculosis/en

Innehållet i den här broschyren är en lätt bearbetning av liknande 
information från Stockholms läns landsting.
Fler broschyrer kan beställas från smittskyddsenheten i Uppsala län. Tr
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