Processens namn

Tuberkulospatientens
servicekedja

Personer i
riskgrupp
för
tuberkulos
(definiera!)

Processens mål

Processägare

Upptäcka och vårda
tuberkulosfallen och
förebygga
smittspridning

Sållning

Ordförande för
servicekedjan

Utredning,
undersökning

Processens användare

Uppgjort/ uppdaterat
av: namn och datum

Godkänt:

Personal inom socialoch hälsovårdsverket

Servicekedjegruppen
för
tuberkulospatienten

Maija Räsänen,
överläkare
29.4.2019

Vård,
medicinering
,
kartläggning

Smittspårning

Undersökning
och behandling
av latent
tuberkulos
infektion (LTBI)

Process steg

Vad görs här

Vem gör/Ansvarig

Personer i
riskgrupp för
tuberkulos

1. Personer identifieras
2. Kontakt till personal
som gör sållning

-Organisationens
sjukvårdspersonal
-Ansvarspersoner
för anställning inom
social-, hälso- och
dagvård

Mätare och
målnivå
-Antalet
informerade
instanser (100% år
2020)
-Antalet
tuberkulosfall som
inte identifierats
(Haipro)

Utvärdering

Anvisningar

Hygienrapport

Tuberkulos- identifiering av riskgrupper
och vidareutredningar
Se 6 kap. §55: Lag om smittosamma
sjukdomar 1227/2016
Hälsogranskning av nya arbetstagare och
studerande inom Sochv
TB-oppaat (på olika språk)
Utlandsresor/studera eller arbeta
utomlands

Sållning

Utredning,
undersökning

1. Bedöma risken för
tuberkulos
2. Bedöma behov av
vidare utredningar
3. Informera om
tuberkulos

1. Verifiering av
misstanke (ordnas en
brådskande läkartid)
2. Intagning till
avdelning för verifiering
eller
3. verifiering polikliniskt
4. Fastställa diagnos

-Läkare, sjukskötare
på HVCmottagningar,
hälsovårdare, lungoch astmaenhetens
personal
-”teamet för
kvotflykting”
-HVC-läkare
-Läkare på lung- och
astmaenhet,
barnläkare
-Avdelning 6 (vuxna)
(isoleringsbehov);
barn till VCS

-Antalet patienter
med diagnos

Stark misstanke eller konstaterad
smittsam tuberkulos
http://tuberkuloosi.fi/
Rekommendation om smittspårning
vid tuberkulos

-Antalet TARTAbesök

Stark misstanke eller konstaterad
smittsam tuberkulos
rätt hostteknik
Exponerade barn

Vård,
medicinering,
kartläggning

5. Försiktighetsåtgärder
vid luftsmitta

-Lung- och
astmaenhet

1. Tuberkulosmedicinering påbörjas
på avdelning

-Lung- eller
infektionsläkare,
(vuxna)
-Barnläkare/VCS
(barn)

2. Försiktighetsåtgärder
vid luftsmitta
3. Kartläggning av
tuberkulospatientens
kontaktter
4. Genomförande av
tuberkulosbehandling

-Lung- och
astmaenhet
-Avdelning 6
-Hemsjukvård/
hemvård

-Antalet vårdade
tuberkulospat/år
-Vårddygn med
tuberkulosdiagnos
som första diagnos
-Antalet TARTAbesökstyper

http://tuberkuloosi.fi/
Tuberkulos patienten på avdelning
Tuberkulos patienten på lung- och
astmaenhet
kontaktutredning (finns enbart på
finska)/TB-tartunnanjäljityslomakkeet
blankett 1
Nivåer och ansvar vid smittspårning
Utredningsgången vid smittspårning
Stark misstanke eller konstaterad
smittsam tuberkulos
Utredning barn
Filha - Info om läkemedelsbehandling
Info om medicinering och
medicinernas biverkningar
Patientbroschyr om tuberkulos (olika
språk)
DOT-blankett (VCS)/Uppföljningskort
för tuberkulosvård (pdf)

Smittspårning och 1. Kontaktutredning
uppföljning av
2. Undersökning av
exponerade
exponerade

-Hygienskötare
Smittskyddsansvarig
läkare/ansvarig
läkare för
smittosamma
sjukdomar
-Barnläkare
-HVC-läkare

Antalet
indexpatienter och
kartläggningar

Statistik/ansvar Nivåer och ansvar vid smittspårning
VCS
Utredningsgången vid smittspårning
Genomförande av undersökningar,
uppföljning
Exponerade barn
Utredning barn
Rekommendation om smittspårning
vid tuberkulos
Tuberkulos – uppföljning av
exponerade

Undersökning och 1. Behovet av LTBIbehandling av
behandling utreds
latent tuberkulos 2. LTBI-behandling ges
infektion (LTBI)

-Astma- och
lungenhet (vuxna)
-Barnläkare/VCS
(barn)

Undersökningar och uppföljning av
personer som utsatts för exponering
THL´s anvisning om massexponering
Suositus tuberkuloositartunnan
jäljityksestä/Kuva 5/
Bedömning av LTBI
Kapitel 5: Diagnostik och behandling
av LTBI
Alternativ och dosering vid LTBI

Processens basuppgifter
Processägare
Processbeskrivningen uppgjord av

Maria Häggström, sjukskötare

Datum för godkännande och godkännare

Maija Räsänen, Kimmo Kuisma, Ann-Charlotte Hanner, Chatrine Norrbacka, Johanna
Pelkkikangas, Maria Häggström, Leena Ljung
29.4.2019, Maija Räsänen, överläkare

Processens målgrupp

Patient med tuberkulos. Befolkningen inom social- och hälsovårdsverkets samarbetsområde.

Processens samarbetspartner

Kommuner, andra sjukhus och sote-organisationer, övriga myndigheter, privata aktörer, tredje
sektorn
Tillräckliga personalresurser, kontinuerlig fortbildning.

Förutsättningar för fungerande process
Mätare och nyckeltal
Utveckling och uppdatering av processen

Processen utvärderas i samband med bokslutsarbetet i februari-mars och enligt enligt årsklockan i
augusti-september i samband med uppgörande av verksamhetsplanen.

Kontaktytor till andra processer
Version nummer

Version 1, godkänd 29.4.2019, Maija Räsänen, överläkare
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