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Sammanfattning   

Introduktion 

Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. En tredjedel av jordens 

befolkning beräknas bära på bakterien utan att vara sjuka (latent tuberkulos, LTBI). 

Närmare tio procent av bärarna utvecklar aktiv tuberkulos någon gång under livet. Europa 

har jämförelsevis låg incidens av tuberkulos och i Sverige har antalet tuberkulosfall 

minskat sedan mitten av 40-talet. I Sverige ses de senaste årens ökade antal migranter som 

en förklaring till en tillfälligt ökad prevalens av tuberkulos. Tidig diagnostik och 

behandling av tuberkulos är avgörande faktorer för att förhindra smittspridning och ger den 

enskilde individen möjlighet att hantera sin hälsa, vilket är angeläget ur ett 

folkhälsoperspektiv. Landstingen/regionerna har valt olika strategier för vilka som ska 

inkluderas i screening för tuberkulos vid hälsoundersökningar av migranter.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka prevalens och uppföljning av latent tuberkulos bland 

migranter som genomgått hälsoundersökning vid vårdcentraler i Region Jönköpings län. 

Metod 

Studien var en retrospektiv observationsstudie utifrån kvantitativ ansats. Data samlades in 

genom journalgranskning och 361 journaler inkluderades i analyserna. Förekomst av latent 

och aktiv tuberkulos korrelerades med kön, ålder och ursprungsland. 

Resultat 



 

 

Resultaten från studien visade att prevalensen av LTBI i studiepopulationen var 9.4 %. 

Resultaten visade att LTBI var vanligare hos män och individer > 35 år. Däremot sågs inga 

skillnader utifrån ursprungsland. 

Slutsats 

Studien är av begränsad storlek och därmed generaliserbarhet. LTBI är relativt vanligt 

bland migranter. Ytterligare studier behövs för att identifiera optimala rutiner för screening 

och förebyggande insatser i migrantgruppen. 
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Abstract 

 

Introduction 

Tuberculosis is one of the world's most widespread infectious diseases. One third of the 

world’s population is expected to carry the bacterium without being ill (latent tuberculosis, 

LTBI). Nearly ten percent of the carriers develop active tuberculosis sometime during their 

lifetime. Europe has a comparatively low incidence of tuberculosis and in Sweden the 

number of cases of tuberculosis has decreased since the mid-40s. In Sweden, the increased 

number of immigrants in recent years is seen as an explanation for a temporarily increased 

prevalence of tuberculosis. Early diagnosis and treatment of tuberculosis are key factors in 

preventing the spread of infection and giving the individual the opportunity to manage 

their health, which is important from a public health perspective. The county 

councils/regions have chosen different strategies for whom to be included in screening for 

tuberculosis in health surveys of immigrants. 

Aim 

The aim of the study was to investigate the prevalence and follow-up of latent tuberculosis 

among immigrants who have undergone a health examination at health centers in the 

County of Jönköping. 

Method 

The study was a retrospective observation study based on quantitative approach. Data was 

collected through journal review and 361 records were included in the analysis. The 



 

presence of latent and active tuberculosis was correlated with gender, age and country of 

origin. 

Results 

The results of the study showed that the prevalence of LTBI in the study population was 

9.4%. The results showed that LTBI was more common in men and individuals > 35 years. 

However, no differences were seen by country of origin. 

Conclusion 

The study is of limited size and thus generalisability. LTBI is relatively common among 

immigrants. Further studies are needed to identify optimal routines for screening and 

preventive measures in the immigrant group. 
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Centrala begrepp 

Cosmic – Ett patientadministrativt IT-system som används i Region Jönköpings län. 

Diver – Ett analysverktyg som används för uttag av rapporter och analyser i regionens 

olika IT-system i Region Jönköpings län. 

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control 

IGRA – Interferon Gamma Release Assay. Med hjälp av ett blodprov som tas från 

individen, stimuleras individens leukocyter med särskilda tuberkulosantigen. Leukocyterna 

producerar interferon gamma vid kontakt med tuberkulosbakterier och värdet mäts. 

IQR – interkvartilavstånd 

LTBI – latent tuberkulosinfektion 

Migrant – En individ som byter land för ordinarie boende, oberoende av orsak, under minst 

ett år. (Enligt FN- Förenta Nationerna) 

MDR tuberkulos – Multidrug-resistent tuberkulos 

PPD – Purified Protein Derivate. Test där hudreaktion efter intracutan injektion mäts. Ger 

en uppfattning om individen kan ha blivit smittad av tuberkulos (eller andra 

mykobakterier) eller vaccinerats mot tuberkulos. Kallas också tuberculosis skin test (TST) 

eller Mantoux-test. 

XDR tuberkulos – Extensively drug-resistent tuberkulos 

WHO – World Health Organization, Världshälsoorganisationen 
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INTRODUKTION 

Prevalens av tuberkulos 

Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar och finns i alla världsdelar.  

Uppskattningsvis bär omkring en tredjedel av jordens befolkning på tuberkulosbakterien, 

det vill säga har en latent tuberkulosinfektion (LTBI) (Folkhälsomyndigheten, 2016a), 

även om nya beräkningar vill göra gällande att siffran är något lägre idag (Houben & 

Dodd, 2016; World Health Organization [WHO]), 2018a). Däremot är det endast 5-10 % 

av dessa individer som beräknas utveckla aktiv tuberkulos. Det innebär dock att nästan 10 

miljoner människor insjuknar varje år i aktiv tuberkulos, varav ca 1 ½ miljon dör 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a; Folkhälsomyndigheten, 2017a; WHO, 2018b). Tuberkulos 

är ett globalt folkhälsoproblem och 95 % av dödsfallen i tuberkulos sker i låg- och 

medelinkomstländerna. Under 2017 inträffade 62 % av alla nya tuberkulosfall i 

Sydostasien och västra Stillahavsområdet, följt av Afrika med 25 % (WHO, 2018b). Även 

barn drabbas hårt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) insjuknade ungefär 1 miljon 

barn mellan 0-14 år i tuberkulos under år 2017 (WHO, 2018b).  

WHO har grupperat in världens länder utifrån incidens av tuberkulos; hög risk (>100 

fall/100 000 invånare), ökad risk (25-99 fall/100 000 invånare) samt låg risk 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Europa, med dess länder, har generellt en låg incidens av 

tuberkulos. En nedåtgående trend har i Europa pågått under en lång tid. Exempelvis har 

incidensen för tuberkulos sjunkit från 14.5 fall/100 000 invånare år 1995, till 11.4 år 2016. 

Men som i övriga världen finns det också stora skillnader inom Europa (European Centre 

for Disease Prevention and Control [ECDC], 2001; European Centre for Disease 

Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, 2018). Endast Grönland 

klassificeras som högriskland för tuberkulos men det finns också några länder, exempelvis 

Rumänien och Lettland, där det finns en ökad risk för tuberkulos (Folkhälsomyndigheten, 

2018a).  I ECDC:s rapport från 2018 är Rumänien det land i Europa som har högst 

incidens av tuberkulos, 68.9 fall/100 000 invånare. Dock är inte Grönland inkluderat i 

rapporten. I fyra länder, däribland Sverige, har också antalet fall ökat under åren 2012-

2016, vilket tyder på att tuberkulos blivit ett ökat folkhälsoproblem även i Europa (ECDC, 

2018a).  

Sjukdomsinformation  

Tuberkulos är en sjukdom som orsakas av bakterier i Mycobacterium tuberculosis 

komplexet, vilket är en grupp av sju genetiskt närbesläktade mykobakterier. Det är dock 

framför allt Mycobacterium tuberculosis som är sjukdomsframkallande hos människor 

(Boukaze et al., 2010; Folkhälsomyndigheten, 2016a). Bakterierna växer långsamt och är 

långlivade, vilket medför att de kan överleva i många år under gynnsamma förhållanden 

och innebär att en person kan bära på bakterien under hela sin livstid 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). De flesta som smittas med tuberkulosbakterien blir inte 

sjuka direkt, istället lägger sig bakterien vilande i kroppen för att senare eventuellt 

aktiveras. Att på detta sätt bära på tuberkulosbakterien, men inte ha några 
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sjukdomssymtom och inte vara smittsam, kallas för att ha en LTBI. Latent 

tuberkulosinfektion definieras som en immunologisk reaktion mot tuberkulosantigen, utan 

aktiv sjukdom och där kroppens egna immunförsvar kontrollerar eventuella bakterier.  

Endast en liten del av personer med LTBI kommer senare att insjukna i aktiv tuberkulos. 

Lungorna är den vanligaste lokalisationen för tuberkulos, men även exempelvis 

lymfkörtlar och skelett kan drabbas En person som utvecklar aktiv tuberkulos i lungorna 

får ofta symtom i form av långvarig hosta, feber, nattliga svettningar och viktnedgång. 

Symtomen kan dock initialt vara milda, vilket i sig kan leda till fördröjning av diagnos, då 

personen inte söker vård när symtom börjar uppträda (Folkhälsomyndigheten 2016a; 

Folkhälsomyndigheten 2017a). De två första åren efter smittillfället är det störst risk att 

utveckla aktiv tuberkulos, men tuberkulos kan aktiveras även senare i livet, framför allt hos 

personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller ålder 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Globalt är hiv-infektion en vanlig orsak till reaktiverad 

tuberkulos (Folkhälsomyndigheten, 2016a; Esmail, Barry 3rd, Young & Wilkinsson, 

2014). Aktiv tuberkulos i lungorna är den form av tuberkulos som är smittsam. 

Tuberkulosbakterien är luftburen och sprids genom upphostningar från en person som har 

lungtuberkulos. Det krävs inte så många bakterier för att bli infekterad 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a; Vårdhandboken, 2018; WHO, 2018b) och störst risk för 

smittspridning är det till personer som den som insjuknat delar bostad med. Yngre barn, 

upp till skolåldern, är i princip inte smittsamma (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Vaccination, diagnostik och behandling 

Vaccin mot tuberkulos, har funnits sedan många år tillbaka, men har begränsad effekt, 

framför allt hos vuxna och mot tuberkulos i lungorna, som alltså är den smittsamma 

formen av tuberkulos (Folkhälsomyndigheten, 2016a).  

Det finns olika metoder för att diagnosticera tuberkulos. Inför tuberkulosvaccination på 

barn och i samband med viss hälsoscreening för exempelvis migranter, görs 

immunologiska test för att se om personen har utsatts för tuberkulossmitta. Antingen görs 

ett tuberkulintest i huden, PPD (Purified Protein Derivate) eller ett blodprov, IGRA 

(Interferon Gamma Release Assay). Ingen av dessa metoder kan skilja på latent eller aktiv 

tuberkulos utan ytterligare utredning med symtomkontroll och eventuell lungröntgen är 

nödvändig för att utesluta en aktiv tuberkulos (Esmail, Barry 3rd, Young & Wilkinsson, 

2014; Folkhälsomyndigheten, 2016a, Vårdgivarguiden, 2018). Aktiv tuberkulos 

diagnosticeras genom att bakterien identifieras med hjälp av mikroskopi, DNA-analys, 

(PCR, Polymerase Chain Reaction) och/eller odling (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Eftersom tuberkulosbakterien är så långsamtväxande är den förhållandevis svår att 

behandla bort. Behandling av aktiv tuberkulos består alltid av en kombination av flera 

preparat, pågår oftast 6-12 månader och kräver god följsamhet av patienten. Detta kan vara 

utmanande, framför allt eftersom tuberkulosläkemedel skall tas på fastande mage, kan ge 

biverkningar och interagera med andra läkemedel. En korrekt genomförd 

tuberkulosbehandling är dock mycket effektiv, och eventuell smittsamhet försvinner ofta 

snabbt efter påbörjad behandling. Uppskattningsvis räddades 54 miljoner liv mellan år 
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2000-2017 med hjälp av behandling av tuberkulos (Bruchfeld, 2017; 

Folkhälsomyndigheten, 2016a, WHO, 2018b). Även personer med LTBI kan erbjudas 

behandling. Förebyggande behandling med tuberkulosläkemedel beräknas minska risken 

för att insjukna i aktiv tuberkulos med 60-90 %, men även den kan medföra biverkningar, 

är långvarig och kräver dessutom att patienten sköter medicineringen noggrant. Alla 

personer med LTBI är därför inte aktuella för läkemedelsbehandling. Faktorer som låg 

ålder, stark misstanke om nysmitta samt graviditet eller planerad graviditet stärker 

indikationen för preventiv behandling medan exempelvis ålder > 35 år är en faktor som 

minskar indikationen för behandling av LTBI, då också risken för levertoxicitet ökar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a).  

Resistens mot antibiotika är ett stort problem i världen idag och som så många andra 

bakterier har vissa tuberkulosbakterier utvecklat resistens mot de läkemedel som används 

vid behandling. En starkt bidragande orsak till resistensutveckling hos tuberkulosbakterien 

är ofullständig behandling. Vid MDR (Multidrug-resistant) tuberkulos är bakterien 

resistent mot två av förstahandsvalen av tuberkulosläkemedlen, vilket medför att andra 

preparat måste väljas och behandlingstiden förlängs upp till två år. En person som 

infekterats med en tuberkulosbakterie som är XDR (Extensively drug-resistant), det vill 

säga resistent mot både första- och andrahandspreparaten mot tuberkulos, har begränsad 

möjlighet att bli botad. Europa har högst andel fall med MDR tuberkulos, detta trots att 

Europa är bland de delar av världen som har lägst tuberkulosprevalens. Nio av trettio 

länder i världen med högst antal MDR/XDR tuberkulos finns i Östeuropa (WHO, 2018c). 

Även i Sverige förekommer det fall av både MDR och XDR tuberkulos. 2016 anmäldes 22 

fall av MDR-tuberkulos, varav tre också klassades som XDR. Sex av fallen hade tidigare 

behandlats mot tuberkulos (Folkhälsomyndigheten, 2017b).  

Tuberkulos i Sverige 

I Sverige klassas tuberkulos som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det 

innebär att nya fall skall rapporteras till smittskyddsläkaren i landstinget/regionen, men 

också till Folkhälsomyndigheten. Rapporteringen sker elektroniskt via 

övervakningssystemet SmiNet (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Data över antalet fall av 

tuberkulos i Sverige finns ända sedan 1940-talet då incidensen var omkring 300 fall/100 

000 invånare och år. Antalet fall har emellertid minskat genom åren och sedan mitten av 

1970-talet anses tuberkulos vara en ovanlig sjukdom i Sverige (Folkhälsomyndigheten 

2018c; Tuberkulos genom historien, 2014). År 2001 var incidensen för tuberkulos i 

Sverige 5.0 fall/100 000 invånare (Folkhälsomyndigheten, 2001). Under 2000-talet har 

dock en ökning av antalet tuberkulosfall setts, med kulmen under 2015 då incidensen var 

8.4 fall/100 000 invånare. Sedan har åter antalet fall åter minskat och år 2018 var 

incidensen för tuberkulos i Sverige 4.8 (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Det ökade antalet 

fall av tuberkulos i Sverige sammanfaller med en ökad invandring till Sverige från länder 

med en högre förekomst av tuberkulos. Under början av 2000-talet tog Sverige emot 

omkring 20 000-30 000 asylsökande per år, men 2012 inleddes en markant ökning av 

antalet asylsökande, för att nå högst antal år 2015, då mer än 160 000 personer sökte asyl i 

Sverige. Detta ses också som en förklaring till den ökade incidensen av tuberkulos i 

Sverige under senare år, då ökningen enbart skedde i gruppen utrikesfödda 
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(Folkhälsomyndigheten, 2016b; Migrationsverket, 2018). Asylsökande kommer framför 

allt från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia eller är statslösa (Migrationsverket, 2018). 

Vissa av dessa länder definieras också som högriskländer för tuberkulos enligt WHO:s 

definition (Folkhälsomyndigheten, 2018a). I takt med minskade flyktingströmmar har 

emellertid antalet tuberkulosfall minskat något under 2016 (Folkhälsomyndigheten, 2017b; 

Olsson, Winqvist, Olsson, Olsson & Björkman, 2018). LTBI är inte anmälningspliktig 

enligt smittskyddslagen och det innebär att varken incidens eller prevalens av LTBI är 

känd i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

Hälsoundersökning för migranter 

I Sverige erbjuds sedan flera år en hälsoundersökning till alla nyanlända asylsökande och 

kvotflyktingar, i samband med ankomst till landet. Hälsoundersökningen är frivillig men 

det åligger landsting/region att erbjuda densamme. Syftet med hälsoundersökningen är 

bland annat att identifiera eventuell ohälsa hos den enskilde individen och om det behövs 

vidtas några specifika smittskyddsåtgärder. För personer från länder med hög prevalens av 

tuberkulos ingår att bland annat undersöka för tuberkulos, latent eller aktiv, med 

symtomkontroll, provtagning och eventuell lungröntgen (SOSFS 2011:11; Socialstyrelsen, 

2018). I Sverige har olika län gjort olika bedömningar avseende vilka individer som ska 

undersökas för tuberkulos i samband med hälsoundersökningar av migranter. Vissa 

regioner och landsting, exempelvis Halland, Västernorrland, Skåne, Gävleborg, 

Västerbotten, Blekinge, Norrbotten, och Värmland väljer att erbjuda provtagning för 

tuberkulos för individer som också kommer från andra länder än högriskländer, enligt 

WHO:s definition, medan exempelvis Kronoberg, Östergötland, Örebro, Sörmland, 

Stockholm, Jämtland/Härjedalen, Dalarna, Västra Götaland, Kalmar, Uppsala och Gotland 

i huvudsak erbjuder det till individer från högriskländer eller med vistelse i flyktingläger 

eller fängelse (Folkhälsomyndigheten, 2018a; M. Graff, personlig kommunikation 20 

december, 2018; Landstinget Dalarna, 2016; Landstinget i Kalmar, 2016; Landstinget i 

Uppsala län, 2016; Landstinget i Värmland, 2018; A. Lennell, personlig kommunikation 7 

december, 2018; K. Lindström, personlig kommunikation 7 december, 2018; Region 

Gotland, 2016; Region Gävleborg, smittskydd, 2018; Region Halland, 2018, Region 

Jämtland Härjedalen, 2018; Region Kronoberg, 2018; Smittskydd Region Norrbotten, 

2016; Smittskydd Skåne, 2017; Smittskyddsenheten och Tuberkuloscentrum Norr, 2017; 

L. Svensson, personlig kommunikation 10 december, 2018; Vårdgivarguiden, 2016; Västra 

Götaland, Vårdgivarwebben, 2018). I Region Jönköpings län erbjuds hälsoundersökning 

för migranter till alla asylsökande, kvotflyktingar och anhöriga till tidigare asylsökande. I 

det faktadokument som ligger till grund för genomförandet och innehållet i 

hälsoundersökningar skall provtagning för tuberkulos erbjudas inte bara migranter från 

länder med hög prevalens av tuberkulos, utan också till migranter som kommer från 

krigsdrabbade länder/områden, eller som befunnit sig i flyktingläger eller fängelse (Region 

Jönköpings län, 2014).  
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Folkhälsovetenskaplig relevans 

I Ottawa Charter beskrivs bland annat fred som en av grundförutsättningar för god hälsa 

(WHO, 2009). Medan krig, som bland annat är en orsak till människors migration över 

världen, beskrivs i en artikel av Mueller-Hermelink et al. (2018) kunna förändra 

människors möjlighet till en god hälsa. I en undersökning av förekomsten av latent och 

aktiv tuberkulos bland asylsökande barn i Tyskland, noterades att tuberkulosprevalensen 

var lika hög hos barn som kom från Afghanistan, som hos barn från Syrien. Detta trots att 

Afghanistan räknas in bland länder med hög prevalens av tuberkulos och Syrien som ett 

land med låg prevalens, men som under flera års tid varit hårt drabbat av krig. En slutsats 

efter författarnas undersökning var att alla asylsökande barn, oavsett vilket land de 

kommer från, bör undersökas för tuberkulos (Mueller-Hermelink et al., 2018). Kanske bör 

denna slutsats också innefatta vuxna om WHO:s mål om att den globala epidemiska 

spridningen av tuberkulos skall upphöra (Lönnroth et al, 2017; WHO, 2014).  

Ytterligare ett viktigt perspektiv med folkhälsovetenskaplig relevans är 

antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan, både i form av 

ökad sjuklighet och dödlighet, men medför även ökade kostnader för hälso- och sjukvården 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). En orsak till utveckling av resistens mot antibiotika avsedd 

mot tuberkulos är som tidigare nämnts, ofullständig behandling av tuberkulos mot såväl 

latent som aktiv tuberkulos. MDR-tuberkulos bedöms vara en viktig faktor som driver 

utvecklingen av tuberkulosepidemin i Europa (WHO, 2018c). Att därför följa utvecklingen 

av latent tuberkulos i Sverige och även att följa upp behandlingen av densamma är en 

mycket angelägen fråga med stor folkhälsovetenskaplig relevans. 

Att identifiera personer med latent tuberkulos, med syfte att till exempel erbjuda 

behandling och minska eventuell smittspridning på grund av insjuknande i aktiv 

tuberkulos, är vad Kemm (2015) beskriver som sekundär sjukdomsprevention. Detta 

stämmer också väl överens med den strategi som WHO publicerade 2014, ”The End TB 

Strategy”. Målet med ”The End TB Strategy” är att få ett slut på den globala tuberkulos-

epidemin. I strategin ingår också flera delmål/milstolpar som t.ex. minskat antal dödsfall 

kopplade till tuberkulos med 35 % till år 2020 (WHO, 2014). Det förebyggande arbetet 

vilar till stor del på insatser för att tidigt diagnostisera genom till exempel screening för 

LTBI, men också på tillgång till effektiv behandling. Detta minskar smittspridning av 

sjukdomen, är angeläget ut ett folkhälsoperspektiv och är nödvändigt för att WHO:s mål att 

eliminera den globala tuberkulosepidemin ska vara möjligt att genomföra (Beeres et al., 

2018; Folkhälsomyndigheten, 2016a; Folkhälsomyndigheten, 2017a; Houben & Dodd, 

2016). Att förhindra eller reducera riskfaktorer som kan leda tillsjukdom och död 

överensstämmer väl med folkhälsoarbetets sjukdomsförebyggande perspektiv (Ejlertsson 

& Andersson 2009).  Hälsofrämjande arbete handlar också om att stödja individer genom 

att öka människors egen möjlighet att kontrollera och förbättra sin hälsa (Ejlertsson & 

Andersson, 2009; Olander, 2009). Tidig diagnos, information och eventuell behandling är 

därmed för den enskilde individen en möjlighet att själv ta hand om sin hälsa och förhindra 

insjuknande vilket också är angeläget ur ett folkhälsoperspektiv (Folkhälsomyndigheten, 

2016a; Folkhälsomyndigheten, 2017a).  
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SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva prevalens och uppföljning av LTBI 

bland individer som genomgått hälsoundersökning för migranter, vid två vårdcentraler i 

Jönköpings län under perioden 1 juli 2015 – 31 december 2015.  

Frågeställningar 

 Hur lång är den genomsnittliga tiden mellan ankomst till Sverige och tidpunkt för 

hälsoundersökning respektive eventuell diagnos av LTBI, och finns det några 

skillnader utifrån parametrar som kön, ålder och ursprungsland? 

 

 Finns det skillnader i förekomst av LTBI utifrån parametrar som kön, ålder och 

ursprungsland? 

 

 Hur stor andel av de som diagnostiserades med LTBI har erbjudits behandling samt 

fullföljt densamma och finns det några skillnader utifrån parametrarna kön, ålder 

och ursprungsland? 

 

 Hur stor andel av de som diagnosticerats med LTBI fick diagnosen aktiv tuberkulos 

inom två år efter ankomst till Sverige?  
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METOD 

Studien var en retrospektiv observationsstudie utifrån kvantitativ ansats. Data samlades in 

genom journalgranskning. 

Studiepopulation 

Den population som undersöktes var migranter i Region Jönköpings län. 

Inklusionskriterier var migranter över 18 år, som genomgått hälsoundersökning för 

migranter på någon av två i länet utvalda vårdcentraler med ett stort mottagande av 

migranter. Hälsoundersökningarna skulle vara genomförda under perioden 1 juli 2015 – 31 

december 2015. Uppskattningsvis rörde det sig om en granskning av cirka 300 journaler. 

Datainsamling 

Region Jönköpings län har ett analysverktyg (Diver) som används för uttag av rapporter 

och analyser i regionens olika IT-system. Med hjälp av Diver gjordes en sökning mellan 

parametern ”besök som registrerats som hälsosamtal via åtgärdskod eller vårdtjänst” samt 

parametern ”besökskostnad i kassan” i det patientadministrativa IT-systemet Cosmic. Detta 

genererade reservnummer alt. personnummer för de individer som genomgått 

hälsoundersökning för migranter. Sökningen begränsades till två vårdcentraler i länet där 

det sedan tidigare var känt att de hade ett stort antal migranter kopplade till sin vårdcentral.  

Utifrån journalgranskningar i regionens journalsystem inhämtades uppgifter om tidpunkt 

för ankomst till Sverige respektive hälsoundersökning, provtagning avseende tuberkulos, 

eventuell lungröntgen, remittering till specialistklinik, diagnos latent tuberkulos, insättande 

av behandling mot latent tuberkulos samt fullföljd behandling mot latent tuberkulos. Även 

andra jämförande variabler som ålder, kön, ursprungsland samt om diagnos ’aktiv 

tuberkulos < 2 år efter ankomst till Sverige’ samlades in vid journalgranskningen. Inom 

kvantitativa studier kan både kvalitativa och kvantitativa variabler användas (Ejlertsson, 

2012). Kvalitativa variabler som samlades in var kön, ursprungsland, genomförd 

provtagning samt resultat avseende tuberkulos, eventuell lungröntgen, remittering till 

infektionsklinik, diagnos latent tuberkulos, insättande av behandling mot latent tuberkulos 

samt fullföljd behandling mot latent tuberkulos samt om diagnos ”aktiv tuberkulos < två år 

efter ankomst till Sverige” fanns. De kvalitativa variabler som kunde besvaras med ja eller 

nej, kodades till 1 för ja, 2 för nej samt 3 i de fall uppgift saknades.  Variabeln kön kodades 

till 1 för man och 2 för kvinna, vilket är brukligt när data analyseras med hjälp av olika 

statistikprogram (Wahlgren, 2012). Kvantitativa variabler som samlades in var ålder, 

tidpunkt för ankomst till Sverige, tidpunkt för hälosundersökning samt tidpunkt för diagnos 

LTBI.  
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I samband med journalgranskningen överfördes data, utifrån ovan angivna variabler, 

tillsammans med löpnummer till protokoll i Excel, vilket användes som underlag för 

granskning och analys. Individuella personuppgifter, såsom namn och reserv- alt. 

personnummer noterades inte i protokoll i Excel och redovisades inte heller i studiens 

resultat. För att under studiens gång kunna gå tillbaka och vid behov göra ytterligare 

granskning, gavs löpnummer till journalerna i den ordning de granskades. Denna 

kodnyckel fördes under studiens gång i separat dokumentation, förvarades inlåst och 

destruerades sex månader efter studiens slut. 

Urval 

Ejlertsson (2012) beskriver att den vanligaste metoden för att få en avbild av populationen 

är att göra en urvalsundersökning. Detta görs genom att dra ett stickprov från populationen. 

I studien valdes konsekutivt urval som metod för att få ett representativt stickprov. Ett 

konsekutivt urval innebär att samtliga individer under en fördefinierad period och som 

uppfyller bestämda inklusionskriterier blir det önskade stickprovet (Polit & Beck, 2017). 

Inklusionskriterierna för studien var migranter som genomgått hälsoundersökning för 

migranter, och som vid tidpunkten för hälsoundersökning var över 18 år, vid två utvalda 

vårdcentraler i Region Jönköpings län under tidsperioden 1 juli 2015 till 31 december 

2015. De två vårdcentralerna inkluderades utifrån kännedom om att de hade ett stort antal 

migranter inom sitt upptagningsområde och att en av vårdcentralerna dessutom hade ett 

mobilt team som bistod med hälsoundersökningar av migranter över hela Jönköpings län. 

Studiens inklusionkriterier medförde ett antal på 365 journaler, vilket sågs som rimligt för 

studiens omfattning och tidsperioden ansågs vara tillräcklig för att ge ett representativt 

urval för populationen. 

Analys 

Deskriptiv statistik för kön, ålder, riskland, tid mellan ankomst och hälsoundersökning 

samt tid mellan ankomst och diagnosticering kalkylerades i Excel.  

Analys av data genomfördes med hjälp av statistikprogrammet TIBCO Statistica (version 

13.3) och websidan för statistik beräkning, VassarStats.net. Flera olika parametrar 

analyserades i förhållande till varandra. De inkluderade både kontinuerliga och kategoriska 

variabler och utifrån om studiepopulationen var normalfördelad eller inte, användes 

parametriska alternativt icke-parametriska tester (Polit & Beck, 2017).  

T-test användes för att analysera skillnader i tid mellan ankomst till Sverige och 

genomförd hälsoundersökning för både kön och åldersgrupp. För att anlysera skillnaden i 

tid enligt ovan, men i förhållande till riskland, användes one-way ANOVA. 

Antalet individer som fick diagnosen LTBI var begränsat och det förelåg tveksamhet 

avseende normalfördelningen i denna grupp av studiepopulationen. Därför valdes icke 

parametriska tester för att analysera skillnader i tid mellan ankomst till Sverige och 
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diagnos LTBI, avseende kön, åldersgrupp och riskland (Polit & Beck, 2017). Mann-

Whitney U-test användes vid jämförande analyser avseende kön och åldersgrupp och 

Kruskal Wallis test avseende skillnader utifrån riskland. 

Förekomst av LTBI i studiepopulationen och skillnader i förhållande till kön, åldersgrupp 

och riskland analyserades först med chi-två-test och sedan med logistisk regression. 

Samtliga variabler analyserades sedan med multivariat logistisk regression för att 

undersöka eventuell samvariation mellan variablerna kön, åldersgrupp och riskland. 

Nollhypotes i studien var att det vid jämförelse inte förekom några skillnader i 

studiepopulation utifrån parametrarna kön, ålder och ursprungsland. I samtliga tester 

ansågs ett p-värde < 0.05 vara signifikant. 

Etiska aspekter 

Studien genomfördes inom ett studentarbete på magisternivå, varför en etisk ansökan inte 

var nödvändig. Eftersom studien var en retrospektiv granskning av patientjournaler var det 

inte möjligt att inhämta tillstånd eller samtycke för den enskilde individen. Detta kan ses 

som en brist i studien. I samband med journalgranskningen överfördes endast de data som 

var nödvändiga för studien i separat protokoll. Protokoll och kodnyckel förvarades under 

studiens gång inlåst och var inte tillgängliga för obehöriga, då insamlade studiedata måste 

hanteras på ett sådant sätt att enskilda individer i studien inte kan identifieras (Bowling, 

2014). Inga uppgifter som skulle kunna leda till identifiering av en enskild person 

redovisades och data hanterades i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Inhämtad 

datadestruerades efter att studien var slutförd. Ingen risk förelåg för den enskildes 

integritet.  

Studien betraktades som en del i smittskyddsläkarens kvalitetsuppföljningsansvar avseende 

asylsökandes rätt till hälsoundersökning samt den epidemiologiska övervakningen av 

smittsamma sjukdomar, vilka är både en hälso- och sjukvårdsåtgärd och en 

smittskyddsåtgärd. Studenten var anställd vid smittskyddsenheten i Region Jönköpings län 

och arbetade på smittskyddsläkarens uppdrag och hade i sin tjänst tillgång till regionens 

journalsystem för granskning. Patientdatalagen (SFS 2008:355) ger dessutom ett visst 

utrymme för hantering av personuppgifter när syftet avser utveckling och kvalitetssäkring. 

Skriftlig information och medgivande inför studiens journalgranskning inhämtades från 

verksamhetschefer för de vårdcentraler i Region Jönköpings län som deltog i studien, från 

verksamhetschef för infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, samt från 

prefekt vid Högskolan i Skövde.  

I samband med forskning och studier är de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet viktiga att 

ta i beaktande (Ejlertsson, 2012). Då denna studie genomfördes som en retrospektiv 

granskning av journaler var det inte möjligt att vare sig informera eller inhämta samtycke 

från de individer vars journaler ingick i granskningen och vilket som tidigare beskrivits, 

kan ses som en brist. Däremot kunde konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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tillgodoses. All hantering av data skedde på ett sådant sätt att ingen risk för identifiering av 

enskilda individer förelåg och desturerades efter avslutad studie. En övergripande etisk 

fråga var om studien hade legitimitet och vilka konsekvenser den gav för informanterna 

(Öberg, 2015). Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar och då 

studien kan leda till ökade insatser för vissa grupper avseende provtagning och behandling 

av latent tuberkulos, bedömdes studien ha legitimitet och ge möjlighet till kvalitetssäkring 

och förbättringar inom området.  
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RESULTAT 

Det initiala uttaget via Diver genererade totalt 433 individer, då det även inkluderade 

personer under 18 år. Alla individer yngre än 18 år exkluderades för att överensstämma 

med studiens inklusionskriterier, vilket medförde en studiepopulation på 365 individer. I 

samband med journalgranskningen framkom att uppgifter om provtagning för tuberkulos 

med PPD eller IGRA saknades i fyra journaler. Dessa exkluderades därför från studien och 

det slutliga antalet i studiepopulationen, vars journaler analyserades, blev 361 st. 

Hälsoundersökta individer delades in i två åldersgrupper: 18-35 år samt > 35 år. 

Åldersindelningen gjordes utifrån att inga personer < 18 år ingick i studien samt att ålder > 

35 år är en faktor som minskar indikationen för behandling mot LTBI. 

En av de jämförande parametrarna i studien var ursprungsland. De individer som 

hälsoundersökts representerade 17 olika länder, varav flera länder endast förekom en 

enstaka gång eller ett fåtal gånger. För en bättre jämförelse samt för att säkerställa att 

identifiering av enskild individ inte var möjlig, gjordes en indelning av ursprungsland 

utifrån WHO:s definition för riskland avseende incidens av tuberkulos 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Indelningen genererade tre kategorier, hög risk, ökad risk 

och låg risk (tabell 1). 

Tabell 1; Indelning av ursprungsland utifrån WHO:s definition för riskland avseende incidens av tuberkulos 

Land med låg risk 

för tuberkulos 

Land med ökad 

risk för tuberkulos 

Land med hög risk 

för tuberkulos 

Albanien  Algeriet Afghanistan 

Iran Armenien  Pakistan 

Libanon Bosnien  Somalia 

Serbien Eritrea   

Syrien Irak  

Turkiet Ryssland  

 Sudan  

 Yemen  

Deskriptiv statistik 

I studien analyserades totalt 361 journaler av individer ≥ 18 år, som genomgått 

hälsoundersökning för migranter, vid två utvalda vårdcentraler i Region Jönköpings län 

under tidsperioden 1 juli 2015 till 31 december 2015. Fördelningen mellan män och 

kvinnor bland de hälsoundersökta, ursprungsland utifrån riskland för tuberkulos, ålder samt 

tid mellan ankomst till Sverige och hälsoundersökning respektive diagnos LTBI, kan ses i 

tabell 2. Uppgift om tidpunkt för ankomst till Sverige saknades i 22 fall, varför beräkning 

om tid mellan ankomst till Sverige och hälsoundersökning endast kunde göras i 339 fall. 

9.4 % (n=34) individer i undersökningen fick diagnos LTBI. Dock saknades tid för 

ankomst i tre fall, varför de exkluderats i analys avseende tid mellan ankomst och diagnos 

LTBI. 
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Tabell 2; Granskade journaler och fördelning utifrån kön, riskland, ålder samt tid mellan ankomst till Sverige 

och hälsoundersökning respektive diagnos LTBI. 

 n %    

Totalt 361     

  Män 222 61    

  Kvinnor 139 39    

      

Riskland*      

  Låg risk 251 70    

  Ökad risk 69 19    

  Hög risk 41 11    

      

 medelvärde sd min, max median kvartilavstånd 

Ålder (år) 

(n = 361) 

32 11 18, 77 29 13 (24.0 - 

37.0) 

Tid (månader) 

mellan ankomst 

till Sverige och 

hälsoundersökning 

(n = 339 )** 

 

2.9 

 

3.5 

 

0.5, 36 

 

2.0 

 

2.0 (1.0 – 3.0) 

Tid (månader) 

mellan ankomst 

till Sverige och 

diagnos LTBI  

(n = 31)*** 

 

7.8 

 

7.8 

 

2, 33 

 

5.0 

 

3.0 (4.0 - 7.0) 

* Indelning av ursprungsland utifrån WHO:s definition för riskland avseende tuberkulos 

** Avser 339 individer där uppgift om datum för ankomst till Sverige fanns i journalen 

*** Avser 31 individer där uppgift om datum för ankomst till Sverige fanns i journalen 

 

 

Tid mellan ankomst till Sverige och hälsoundersökning för hela 
gruppen 

Jämförande analyser gjordes för att se om det förelåg skillnader i tid både vad gäller 

hälsoundersökning och diagnos LTBI i förhållande till ankomst till Sverige, utifrån kön, 

ålder samt riskland. Uppgift om tid för ankomst till Sverige saknades hos 22 individer, 

varför analyser därför avser 339 individer 

För att undersöka om kön påverkade tiden för hur lång tid det förflöt mellan tid från 

ankomst till tid för hälsoundersökning gjordes t-test. Resultatet visade att för kvinnor var 

den genomsnittliga tiden till hälsoundersökning 2.9 månader (sd 3.2) och för män var 

motsvarande tid 2.8 månader (sd 3.6). Det gick inte att påvisa någon statistisk skillnad till i 



   

14 

 

hur lång tid det tog mellan ankomst till Sverige och när hälsoundersökning gjordes mellan 

män och kvinnor i detta urval (p-värde = 0.72) (tabell 3). 

T-test användes även för att undersöka tid från ankomst till Sverige till hälsoundersökning 

i förhållande till åldersgrupp. Medelvärde i tid från ankomst till Sverige till 

hälsoundersökning för den yngre åldersgruppen år var 2.9 månader (sd 3.8) och för den 

äldre åldersgruppen 2.6 månader (sd 2.5). Resultat från testet visar att statistisk skillnad 

inte kunde påvisas i hur lång tid det tog mellan ankomst till Sverige och tills 

hälsoundersökning genomfördes i förhållande till åldersgrupp (p-värde = 0.51) (tabell 3). 

Tabell 3; Tid (månader) mellan ankomst till Sverige och genomförd hälsoundersökning jämfört mellan kön 

och åldersgrupp, för de 339 individer där uppgift om ankomst till Sverige fanns. 

 Medelvärde (mån) sd p-värde 

Män 2.8 3.6  

0.72 

Kvinnor 2.9 3.2  

Åldersgrupp  

18-35 år 

2.9 3.8  

0.51 

Åldersgrupp > 35 år 2.6 2.5  

 

För att undersöka om individens ursprungsland, utifrån WHO:s indelning av riskland för 

tuberkulos, påverkade tiden för hur lång tid det förflöt mellan tid från ankomst till tid för 

hälsoundersökning gjordes one-way ANOVA. För individer som kom från lågriskland var 

tiden i genomsnitt 2.8 månader, (sd 3.08) och för individer från länder med ökad risk för 

tuberkulos var tiden 2.7 månader, (sd 2.13). Genomsnittstiden för individer från 

högriskland var 3.5 månader, (sd 6.71). Någon statistisk skillnad gick inte att påvisa i hur 

lång tid det tog mellan ankomst till Sverige och genomförd hälsoundersökning i 

förhållande till vilket riskland individen kom ifrån (p-värde = 0.46) (figur 1). 
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Figur 1; Genomsnittlig tid (månader) från ankomst till Sverige till hälsoundersökning, i förhållande till 

riskland för tuberkulos, för de 339 individer där uppgift om ankomst till Sverige fanns (p-värde = 0.46). 

 

Tid mellan ankomst till Sverige och diagnos LTBI 

Tid för ankomst till Sverige saknades i tre fall för de individer som fick diagnosen LTBI. 

Observera att analys gjordes därför i 31 fall och icke parametriska tester valdes eftersom 

denna del av studiepopulationen var liten och det därmed förelåg tveksamhet avseende 

normalfördelning i gruppen. 

Jämförande analyser gjordes för att se om det förelåg skillnader i tid vad gäller diagnos 

LTBI i förhållande till ankomst till Sverige, utifrån kön, ålder samt riskland. Mann-

Whitney U-test användes för att undersöka skillnader i tid utifrån kön och ålder. Skillnad 

kunde inte påvisas utifrån hur lång tid det tog mellan ankomst till Sverige och diagnos 

LTBI mellan män och kvinnor (p-värde = 0.47). För män var mediantiden 4.8 månader 

(IQR 3.8 (3.0 - 6.8)) och för kvinnor var den 6.0 månader (IQR 4.0 (4.0 - 8.0)). 

Skillnad kunde inte heller påvisas i tid mellan ankomst till Sverige och diagnos LTBI 

utifrån ålder hos individerna i studiepopulationen (p-värde = 0.22). För den yngre 

åldersgruppen var mediantiden 5.0 månader (IQR 8.0 (3.0 – 11.0)) medan mediantiden var 

4.8 månader (IQR 2.9 (3.1 – 6.0)) för den äldre åldersgruppen. 
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Kruskal Wallis test användes för att undersöka om det förelåg skillnad i tid mellan ankomst 

till Sverige och diagnos LTBI utifrån riskland för tuberkulos hos individerna. Testet tydde 

på en viss skillnad så tillvida att individer från länder med ökad risk för tuberkulos hade 

kortare tid mellan ankomst och diagnos LTBI jämför med individer som kom från 

högriskland (p-värde = 0.02). Mediantiden mellan ankomst till Sverige och diagnos LTBI 

var 3.7 månader (IQR 2.4 (2.4 - 4.8)) för individer från länder med ökad risk för 

tuberkulos, medan motsvarande tid var 6.0 månader (IQR 25.0 (6.0 – 31.0)) för individer 

från högriskländer respektive 5.0 månader (IQR 2.5 (4.5 -  7.0)) för individer från 

lågriskländer. 

  

Förekomst av latent tuberkulos 

Som tidigare redovisats, fick 34 migranter diagnosen LTBI, vilket ger en andel på 9.4 % i 

studiepopulationen på 361 individer.  

Förekomst av latent tuberkulos undersöktes i förhållande till kön. Antalet män i studien var 

222 och av dem fick 11.7 % (n=26) diagnos LTBI. I studien var antalet kvinnor 139 och av 

dem fick 5.8 % (n = 8) diagnos LTBI. 

Analys gjordes med hjälp av Chi-två-test och testet hade ett p-värde på 0.06. Resultatet 

visar på att det inte föreligger någon statistisk skillnad i förekomst av LTBI i förhållande 

till kön (tabell 4). 

Tabell 4; Resultat från chi-två-test, förekomst av latent tuberkulos i förhållande till kön. (p-värde = 0.06) 

         Män       Kvinnor Totalt 

 n % n % n 

Diagnos 

LTBI 

 

26 

 

11.7 

 

8 

 

5.8 

 

34 

Ej diagnos 

LTBI 

 

196 

 

88.3 

 

131 

 

94.2 

 

327 

Totalt 222 100 139 100 361 

 

 

 

Även förekomst av LTBI i förhållande till ålder, utifrån åldersgrupperna 18-35 år samt >35 

år, analyserade med hjälp av Chi-två-test (tabell 5). Resultatet tyder på att det inte finns 

någon statistisk skillnad i förekomst av LTBI mellan de båda åldersgrupperna (p-värde = 

0.05) 
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Tabell 5; Resultat från chi-två-test, förekomst av LTBI i förhållande till ålder. (p-värde = 0.05) 

   ålder 18- 35 år   ålder > 35 år  totalt  

 n % n % n 

Diagnos 

LTBI 

 

20 

 

7.6 

 

14 

 

14.4 

 

34 

Ej diagnos 

LTBI 

 

244 

 

92.4 

 

83 

 

85.6 

 

327 

Totalt 264 100 97 100 361 

 

Chi-två-test användes också för att undersöka förekomst av LTBI i förhållande till 

riskland. 20 individer som fick diagnosen LTBI efter genomförd hälsoundersökning, kom 

från länder med låg risk för tuberkulos. Åtta individer kom från länder med ökad risk för 

tuberkulos och sex stycken kom från högriskland. Resultatet gör gällande att det inte 

föreligger någon skillnad i förekomst av latent tuberkulos utifrån riskland avseende 

tuberkulos, p-värde = 0.32 (tabell 6). 

 

Tabell 6; Resultat från chi-två-test, förekomst av LTBI i förhållande till riskland. (p-värde = 0.32) 

 låg risk ökad risk hög risk totalt 

 n % n % n % n 

Diagnos 

LTBI 

20 8.0 8 11.6 6 14.6 34 

Ej 

diagnos 

LTBI 

231 92.0 61 88.4 35 85.4 327 

Totalt 251 100 69 100 41 100 361 

 

Förekomst av LTBI i förhållande till kön analyserades även med logistisk regression. 

Resultatet av analysen gav Odds Ratio (OR) = 2.5 (95 % CI 1.1 - 5.9), p= 0.04 för män 

jämfört med kvinnor.  

Resultat från analys med logistisk regression avseende förekomst av LTBI i förhållande till 

ålder, visade att Odds Ratio att diagnosticeras med LTBI var 2.2 (95 % CI 1.0 - 4.5), p = 

0.04 för åldersgruppen > 35 år. 
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Även förekomst av LTBI i förhållande till riskland analyserades med logistisk regression. 

Resultat från analysen visar att Odds Ratio att diagnosticeras med LTBI var 1.5 (95 % CI 

0.6 – 3.6), p = 0.70 för individer från land med ökad risk för tuberkulos respektive 1.6 (95 

% CI 0.6 – 4.5), p = 0.61 för individer från länder med hög incidens av tuberkulos i 

förhållande till individer som kommer från länder med låg risk av incidens av tuberkulos. 

Resultatet av analys med logistisk regression visade inte på någon statistiskt säkerställd 

skillnad avseende förekomst av LTBI i förhållande till riskland, däremot kunde skillnad 

påvisas både avseende kön och åldersgrupp, så till vida att förekomsten av LTBI var högre 

hos män samt i den äldre åldergruppen (tabell 7). 

Analys med multivariat logistisk regression genomfördes också för att justera Odds Ratio 

för att diagnosticeras med LTBI i förhållande till kön, ålder respektive riskland. Resultat 

från denna analys visade också att det fanns en skillnad vad gäller kön och ålder för att få 

diagnos LTBI. Dock inte för ursprungsland, vilket inte föll ut alls i analysen. Odds Ratio 

att diagnosticeras med LTBI var 2.7 för män, jämfört med kvinnor och 2.4 för individer i 

åldersgruppen > 35 år jämfört med åldersgruppen 18-35 år (tabell 7). 

Tabell 7; Resultat från logistisk regression och multivariat logistisk regression, förekomst av LTBI i 

förhållande till kön, ålder respektive riskland. 

Oberoende 

variabel 

Antal 

individer med 

diagnos LTBI 

av totalen 

migranter 

(%)  

 

Odds Ratio (95 % CI) 

  ojusterat p-

värde 

justerat p-

värde 

Kön      

Kvinna 8/139 (5.8) 1.0  1.0  

Man 26/222 (11.7) 2.5 (1.1-5.9) 0.04 2.7 (1.1-6.6) 0.02 

Ålder      

18-35 år 20/264 (7.6) 1.0  1.0  

> 35 år 14/97 (14.4) 2.2 (1.0-4.5) 0.04 2.4 (1.1-5.1) 0.02 

Riskland     0.37 

Låg 20/251 (8.0) 1.0    

Ökad 8/69 (11.6) 1.5 (0.6-3.6) 0.70 *  

Hög 6/41 (14.6) 1.6 (0.6-4.5) 0.61   

* Skillnad i förekomst av LTBI i förhållande till riskland är ej signifikant (p = 0.37), varför OR och 95 % CI 

saknas. 
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Hälsoundersökta med diagnos LTBI som erbjudits behandling och hur 
många av dem som fullföljt behandling. 

Av de 34 individer som fått diagnosen LTBI erbjöds behandling till sex stycken. Samtliga 

individer som erbjöds behandling fanns i åldersgruppen 18-35 år och fem av dem hade fått 

sin diagnos LTBI inom ett år från ankomst till Sverige.  

Av de 28 individer som inte erbjöds behandling var 14 stycken i åldersgruppen 18-35 år 

vid tidpunkt för hälsoundersökningen. Ankomstdatum till Sverige saknades för tre 

individer i denna grupp och av resterande 25 hade 22 individer fått diagnos LTBI inom ett 

år efter ankomst till Sverige. 

Bland de sex individer som erbjöds behandling för tuberkulos fanns uppgift om fullföljd 

behandling hos fem individer, vilket ger en andel på 83 %. 

 

Aktiv tuberkulos inom två år efter ankomst till Sverige 

I 139 av de 361 granskade journalerna fanns det tillräckligt med uppgifter för att fastställa 

om individen insjuknat i aktiv tuberkulos. 12 av dessa var journaler där uppgift om 

ankomstdatum till Sverige saknades, men diagnos för aktiv tuberkulos hade inte heller 

getts inom två år efter datum för hälsoundersökning. I 222 journaler saknades uppgifter 

som kunde fastslå om individen insjuknat i aktiv tuberkulos eller inte (tabell 8). 

Tabell 8; Förekomst av aktiv tuberkulos bland migranter inom två år efter ankomst till Sverige. 

 Antal individer 

med diagnos aktiv 

tuberkulos (%) 

Antal individer 

utan diagnos aktiv 

tuberkulos (%) 

Antal individer där 

uppgift saknas om 

diagnos aktiv 

tuberkulos (%) 

Granskade journaler 

med uppgift om 

ankomstdatum 

 

0 (0) 

 

127 (91.4) 

 

212 (95.5) 

Granskade journaler 

där uppgift om 

ankomstdatum saknas 

 

0 (0) 

 

12 (8.6) 

 

10 (4.5) 

 

Totalt 

 

0 (0) 

 

139 (100) 

 

222 (100) 
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Av de 34 individer som fått diagnosen LTBI var det känt i hälften av fallen, det vill säga 

hos 17 individer, att de inte insjuknat i aktiv tuberkulos inom två år, efter ankomst till 

Sverige (n=14), alternativt genomförd hälsoundersökning (n=3). 

Av de 28 individer som inte fick behandling för LTBI kunde det hos 14 individer 

säkerställas att de inte insjuknat i aktiv tuberkulos inom två år, efter ankomst till Sverige 

(n=11), alternativ genomförd hälsoundersökning (n=3). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Prevalens av LTBI 

I studien inkluderades 361 granskade journaler och bland dessa hade 34 individer fått 

diagnos LTBI. Som beskrivits i introduktionen gör internationella uppgifter gällande att 

drygt 30 % av världens befolkning bär på tuberkulosbakterien. I denna studie påvisades en 

prevalens av LTBI i studiepopulationen på endast 9.4 %, vilket är lägre i förhållande till 

vad som annars angetts i litteraturen (Folkhälsomyndigheten, 2016a; Houben & Dodd, 

2016; WHO, 2018a). Prevalensen var också lägre än vad Mancuso, Diffenderfer, 

Ghassemieh, Horne och Kao (2016) beskriver i sin artikel om prevalens av latent 

tuberkulos i USA. Bland utlandsfödda i USA är prevalensen av LTBI drygt 20 %. Däremot 

överensstämde resultatet mer med siffror från en studie gjord i Canada. Där sågs en 

prevalens av LTBI på 9 % bland syriska flyktingar i Canada (Warrington et al., 2018). En 

stor andel, 70 %, av de individer vars journaler granskades i studien hade sitt ursprung från 

lågriskländer, såsom Syrien, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför resultatet 

överensstämde bättre med studien från Canada.  

Tid till hälsoundersökning samt diagnos LTBI  

Studiens resultat visade att tiden till hälsoundersökning var 2.8 månader i medel (2.0 

månader i median) och det förelåg ingen skillnad i tid till hälsoundersökning utifrån 

variablerna kön, ålder eller riskland för tuberkulos. Att hälsoundersökning erbjöds 

migranter så snart efter ankomst till Sverige var positivt ur aspekten att den enskilde 

individen snabbt får kontakt med vården och eventuella sjukdoms- och hälsofrämjande 

åtgärder tidigt kan sättas in. Det ligger också helt i linje med lag (SFS 2008:344) om hälso- 

och sjukvård åt asylsökande m.fl. Det finns dock en viss risk att individer som smittats 

med tuberkulosbakterien under sin resa till Sverige inte upptäcks vid hälsoundersökningen, 

då det i resultatet framkom att vissa individer erbjudits hälsoundersökning redan efter ett 

par veckor från ankomst till Sverige. Detta eftersom PPD eller IGRA ger utslag först efter 

åtta till tolv veckor hos individer som smittats med tuberkulosbakterien (Esmail, Barry 3rd, 

Young & Wilkinsson, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

Resultatet från studien visade på att det förelåg en skillnad mellan tid från ankomst till 

Sverige och till diagnos för LTBI utifrån vilket land individen kom, ur perspektivet 

riskland för tuberkulos. Individer från länder med ökad risk för tuberkulos hade kortare tid 

till diagnos jämfört med personer från länder med hög risk för tuberkulos.  Detta resultat 

bör dock tolkas med stor försiktighet, då antalet individer i gruppen var lågt och 

skillnaderna i tid, särskilt för individer från högriskland, var väldigt stora. 
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Latent tuberkulos i förhållande till ålder, kön och riskland  

Individerna som fått diagnosen LTBI jämfördes också i studien i förhållande till kön, ålder 

och riskland för tuberkulos. Jämförelser gjordes både med chi-två-test och med logistisk 

regression. Några statistiskt säkerställda skillnader kunde dock inte verifieras med chi-två-

test, även om variablerna män och åldersgrupp > 35 år låg väldigt nära signifikansnivån. 

Studiens storlek kan dock ha varit för liten för att ge tillräckligt med power i analysen för 

att upptäcka en statistisk skillnad. En skillnad sågs däremot i analys med logistisk 

regression, vilken också bekräftades i analys med multivariat logisitisk regression, så 

tillvida att män och individer i åldersgruppen > 35 år hade ökad risk att få diagnos LTBI. 

Dessa resultat bör tolkas med försiktighet då det som sagt var är få individer som 

inkluderas i beräkningarna. Detta är dock ett resultat som speglar det som tidigare 

rapporterats av Ting et al. (2014) i en studie från Taiwan, som visade i univariata analyser 

att prevalensen av LTBI var högre hos män jämfört med kvinnor liksom hos den äldre 

populationen (Ting, W-Y et al., 2014).   

Att vilket land en individ kommer från, utifrån hur hög incidens av tuberkulos det finns i 

landet, borde göra skillnad på om individen blivit exponerad för och smittad av 

tuberkulosbakterien och därmed också få diagnosen LTBI, kan tyckas vara en rimlig 

slutsats. Något som också styrks utifrån både nationella och internationella riktlinjer för 

vilka migranter som bör screenas för tuberkulos (Socialstyrelsen, 2018; ECDC, 2018b).  

Resultatet från studien kunde därför tolkas som anmärkningsvärt eftersom det inte gick att 

finna någon statistisk signifikans att riskland för tuberkulos var avgörande för om 

individen fick diagnos LTBI eller inte. I detta fall var noll-hypotesen att det inte fanns 

någon skillnad utifrån vilket land individen kom ifrån, för om individen skulle få diagnos 

LTBI. Men resultatet av analysen medförde att nollhypotesen inte kunde förkastas. Ett inte 

signifikant resultat indikerar dock endast att det finns en möjlighet att resultat uppkommit 

av en slump och är inte bevis för att resultatet är korrekt eller inte (Polit & Beck, 2017), 

vilket också den begränsade storleken på studiepopulationen kan vara en bidragande orsak 

till. Däremot är som tidigare nämnts krig och det faktum att vara på flykt en orsak till att 

individer från länder med låg incidens av tuberkulos, som under sin flyktväg tillsammans 

med andra migranter från exempelvis länder med högre tuberkulosincidens, riskerar 

utsättas för smitta av tuberkulos (Mueller-Hermelink et al., 2018).   

Behandling av latent tuberkulos 

Resultatet från studien visade att sex av 34 individer som diagnostiserades med LTBI 

erbjöds behandling. Dock var ytterligare 14 individer i åldersgruppen 18-35 år, vid 

ankomst till Sverige, men dessa erbjöds inte behandling i samband med diagnos för latent 

tuberkulos. Detta trots att Folkhälsomyndigheten (2017a) beskriver vilka grupper som bör 

rekommenderas behandling mot LTBI. Orsaken var att i Region Jönköpings län ändrades 

under år 2015 behandlingsstrategier avseende LTBI och behandling erbjuds numera främst 

individer ≤ 25 år alternativt om särskilda riskfaktorer föreligger (Region Jönköpings län, 

2015). Värt att notera är dock att hälften av de individer som fått diagnos LTBI men ej 
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erbjudits behandling, inte hade insjuknat i aktiv tuberkulos. Hos övriga saknades dock 

uppgifter om insjuknande i aktiv tuberkulos. 

I studien var det endast ett fåtal individer som erbjudits behandling mot latent tuberkulos 

och uppgifter om fullföljd behandling fanns bara hos fem av sex behandlade individer, 

vilket gav en andel på 83 %. Det var därför svårt att dra några långtgående slutsatser av 

resultatet. Andra studier visar dock på en relativt god andel fullföljda behandlingar mot 

LTBI. I en studie från Schweiz, följdes nästan 400 asylsökande och närmare 100 personer 

hade diagnos latent tuberkulos. Resultatet i den studien visar att 80 % av de som erbjudits 

behandling mot latent tuberkulos faktiskt också har fullföljt behandlingen. Något som 

alltså i sig är en avgörande/bidragande faktor för att undvika ytterligare smittspridning 

(Sarivalasis et al., 2013). Liknande siffror kan ses i en studie från Sverige av Olsson, 

Winqvist, Olsson, Olsson och Björkman (2018). Olika jämförelser har gjorts mellan 

asylsökande, med eller utan uppehållstillstånd samt andra individer som fått diagnos LTBI. 

Andelen individer som fullföljt behandling mot LTBI i denna studie är 83 % och någon 

skillnad har inte varit möjlig att se mellan vare sig asylsökande utan eller med 

uppehållstillstånd, eller mellan asylsökande och andra individer.  

Alla individer med latent tuberkulos erbjuds dock inte behandling, eftersom medicinerna 

som ges också kan ha stor inverkan på andra organ i kroppen. Men kännedom om sitt 

bäraraskap är oerhört viktigt, eftersom det kan leda till att individen snabbare söker vård 

om han eller hon misstänker en aktivering av tuberkulosbakterien vilket, samtidigt som det 

påverkar individens egen hälsa, också bidrar till en minskad smittspridning i samhället 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a). Detta ligger helt i linje med begreppet empowerment, 

som är ett viktigt begrepp inom hälsopromotion, eller folkhälsa (Haglund & Tillgren, 

2009). Med empowerment menas att människan ska ha kontroll och makt över sin situation 

och i detta fall, sin hälsa. Genom att ha fått kännedom om bärarskap av tuberkulosbakterie, 

även om den är latent, och även få veta vilka tecken som tyder på en aktivering av 

bakterien, ges individen en möjlighet att ta kontroll över sin hälsa. Samtidigt får samhället 

en möjlighet att få ett stopp på den globala spridningen av en av världens med spridda 

infektionssjukdomar, då det faktiskt räcker med ett enda fall av aktiv tuberkulos som 

början till ett utbrott (Lönnroth et al., 2017).  

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en journalgranskning och de journaler som granskades, valdes ut 

genom ett konsekutivt urval. En risk med ett konsekutivt urval, vilket räknas som ett ej 

slumpmässigt urval, är att det kan finnas fenomen under den utvalda tidsperioden som 

påverkar resultatet. Detta kan dock undvikas genom att använda en tillräckligt lång 

tidsperiod i undersökningen (Gunnarsson, 2005). Tidsperioden i studien var sex månader 

vilket sågs som tillräcklig då antalet journaler som inkluderades under denna tidsperiod var 

361 stycken, efter ett bortfall på fyra journaler, vilket ansågs fylla kvoten för en studie på 

denna nivå. Ett alternativ hade varit att använda sig av ett slumpmässigt urval, något som 

skulle kunna ha stärkt resultaten i studien. För att uppnå ett tillräckligt stort antal journaler, 

till exempel genom att var tionde journal granskats, hade i så fall en längre tidsperiod 



   

24 

 

alternativt fler inkluderade vårdcentraler varit nödvändigt i studien. Region Jönköpings län 

tog emot närmare 1800 asylsökande under andra halvåret 2015, det vill säga samma tid 

som studieperioden (Y. Stolt, personlig kommunikation 25 januari, 2019). Antal individer i 

regionen som genomgått hälsoundersökning för migranter under motsvarande tid är 1783 

(E. Vallin, personlig kommunikation 28 januari, 2019), vilket innebär att 20 % av totala 

antalet genomförda hälsoundersökningar i Region Jönköpings län under perioden 1 juli -31 

december 2015 ingick i studiepopulationen. Det bedöms också som en rimlig andel av hela 

populationen för studiens storlek. Noteras bör dock att det inte är samma population som 

anlänt till Sverige under ovanstående period, som genomgått hälsoundersökning för 

migranter under studieperioden.  

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp inom kvantitativ forskning och används för att 

bedöma huruvida en studie dels är lämplig men också möjlig att använda (Bowling, 2014; 

Gunnarsson, 2002; Polit & Beck, 2017). Syftet med studien var att beskriva prevalens och 

uppföljning av latent tuberkulos i Region Jönköpings län. De uppgifter som inhämtats från 

journalgranskningen var uppgifter som avsågs i frågeställningarna i studien och den bör 

därmed uppfylla kravet på validitet, då validitet också kan förklaras som att det som mäts 

är relevant och giltigt för sitt sammanhang (Gunnarsson, 2002). En annan aspekt utifrån 

validitet är om resultaten i studien kan sägas vara generaliserbara (Polit & Beck, 2017). 

Studien inkluderade migranter som hälsoundersökts vid vårdcentraler i Jönköpings län och 

studiens syfte var att undersöka och beskriva prevalens av latent tuberkulos i länet. Antalet 

journaler som granskats var relativt begränsat, vilket också begränsar generaliserbarheten. 

Den demografiska fördelningen av migranter, utifrån vilket land de kommer ifrån, ser 

också olika ut i olika delar av Sverige. Den proportionella fördelningen utifrån 

ursprungsland i studien stämmer väl överens med fördelningen bland nyanlända migranter 

till Sverige när det gäller individer från länder med låg incidens av tuberkulos. Däremot är 

antalet individer i studien, som kommer från länder med hög incidens av tuberkulos, lågt i 

förhållande till Sverige i stort (Migrationsverket, 2015). 

Uppgifter i en journal kan vara subjektiva utifrån den som dokumenterat i journalen, vilket 

bör tas i beaktande.  I studien har data inhämtats från journaler och tolkning av uppgifterna 

har inte förekommit av författaren, vilket bör ge studien en god reliabilitet ur det avseendet 

(Gunnarsson, 2002). Metoden i studien är också utförligt beskriven för att ytterligare stärka 

studiens reliabilitet. Vissa av frågeställningarna har däremot lett fram till ett litet material 

och här kan tveksamheter finnas kring huruvida de statistska analyserna är nog 

tillförlitliga. Analyserna valdes ändå att genomföras, dock med metoder för ett icke 

normalfördelat urval. I de fall där ytterst få resultat gick att finna, valdes att endast 

redovisa med deskriptiv statistik. 

I samband med studier och vid redovisning av dess resultat är det mycket angeläget att det 

inte förekommer någon risk att enskilda individer kan identifieras (Ejlertsson, 2012). I 

samband med journalgranskning framkom bland annat att några urspungsländer 

representerades av endast en eller ett par individer. För att säkerställa att identitet på 

enskild individ inte skulle röjas, valdes därför att istället göra en indelning av 

urspungsländerna enligt WHO:s indelning för riskland avseende tuberkulos 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Detta ledde till tre jämförande grupper med tillräckligt 
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stort antal i varje grupp för att någon identifiering inte skulle vara möjlig och kravet på 

konfidentialitet kunde upprätthållas (Ejlertsson, 2012).  

Antalet individer i studien som erbjudits behandling mot LTBI var mycket litet och endast 

deskriptiv statistik redovisades avseende dessa individer. Varken kön, eller från vilket typ 

av riskland individerna kom från, redovisades för att inte äventyra kravet på 

konfidentialitet (Ejlertsson, 2012). 

En brist i studien är att kraven på information och samtycke till deltagande i studien inte 

var möjlig (Ejlertsson, 2012). Då emellertid samtycke från de chefer vars verksamheter 

inkluderades i studien inhämtades och då kvalitetssäkring av regionens arbete avseende 

individer som har en LTBI och riskerar insjukna i aktiv tuberkulos är ett angeläget arbete, 

bedömdes studien ändå ha validitet och etiska överväganden togs under hela studiens gång 

i stort beaktande.   

Slutsats 

I studien framkom att 9.4 % av de migranter som hälsoundersökts vid två vårdcentraler i 

Regions Jönköpings län under andra halvåret 2015, diagnosticerats med LTBI. Vilket tyder 

på att LTBI är relativt vanligt bland migranter. Studien visade på att det inte förelåg några 

skillnader mellan kön, ålder eller ursprungsland hos migranter vad gäller tid till 

hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Studiematerialet var dock litet och resultatet 

bör tolkas med stor försiktighet. Förekomsten av LTBI var emellertid högre hos män och i 

den äldre åldersgruppen, vilket till viss del stämmer överens med tidigare studier. 

I studien framkom dock att det inte föreligger någon skillnad i förekomst av LTBI utifrån 

vilket land migranten kom ifrån. Nuvarande rekommendationer från Socialstyrelsen i 

Sverige, gör gällande att endast individer som kommer från länder med hög risk för att 

insjukna i tuberkulos bör erbjudas provtagning för tuberkulos i samband med 

hälsoundersökning. Studiens resultat visar på att även individer som kom från länder med 

ökad eller låg risk för tuberkulos, i samma utsträckning som de som kom från länder med 

hög risk, hade varit utsatta för tuberkulosbakterien och var därmed i risk för att utveckla 

aktiv tuberkulossjukdom. Tidigare studier visar att behandling mot LTBI är en viktig 

bidragande orsak till att minska eller till och med eliminera den globala tuberkulosbördan. 

Därför är identifiering av individer som bär på tuberkulosbakterien oerhört viktigt. Både ur 

ett globalt perspektiv men också ur ett folkhälsoperspektiv för den enskilde individen. 

Samtidigt måste behandling mot LTBI tas i beaktande när det gäller utveckling av 

antibiotikaresistens hos tuberkulosbakterien och preventiv behandling mot tuberkulos 

måste därför noggrant följas. 

Studien har ett begränsat antal granskade journaler och avser endast en av 21 

landsting/regioner i landet samt inkluderar endast individer ≥ 18 år. Ytterligare studier för 

att bedöma prevalens av LTBI bland migranter som kommer till Sverige är därför 

angeläget. Ytterligare studier behövs också för att identifiera optimala rutiner för screening 
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och förebyggande insatser i migrantgruppen, vilket är av vikt ur både ett samhälleligt och 

individuellt folkhälsoperspektiv.  
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