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Miljöundersökning tuberkulos, 
handläggning av IGRA-svar och 
remissförfarande 

Syfte 

Säkerställa korrekt handläggning av IGRA-svar och god kvalité på utgående 
remisser. 

 

Handläggning av IGRA-svar 

- Alla IGRA-svar läggs till miljöundersökningsansvarig läkare  

alternativt till konsultläkare  

- Negativa IGRA (<0,20) vidimeras och läggs i ”Quantiferon-lådan” på  

Infektionsmottagningen. Ansvarig ssk skriver in i LA1, lägger svaret 

till scanning, informerar patienten och lägger upp vidare planering 

enligt rutin. 

- Positiv IGRA (>0,99): Remiss lungröntgen om inte nyligen gjort och 

läkarbesök inom 2-4 veckor. Kort journalanteckning om positiv IGRA 

efter (möjlig) exposition. Inskrivning i LA1 och scanning enligt ovan. 

- Gråzon IGRA (0,20 – 0,99): I första hand upprepad provtagning ef-

ter 4-8 veckor. Kort journalanteckning om gråzon IGRA efter (möjlig) 

exposition och anledningen till förnyad provtagning.  Inskrivning i 

LA1 och scanning enligt ovan.   

- Gråzon IGRA vid upprepad provtagning: 

o IGRA <0,35 bedöms som NEGATIV 

o IGRA >0,35 bedöms som POSITIV 

 

Remiss till annan vårdenhet inom Region Norrbotten 

- Remiss med förfrågan om hjälp med provtagning Quantiferon  

innehållande följande information:  

 Miljöundersökning tbc med indexnummer 

 Provsvar till infektionsmottagningen 

 Alternativt kan provtagningsremiss bifogas 

- Provtagningsmateriell bekostas av provtagande enhet, analys-

kostnaden bekostas av infektionsmottagningen 
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Remiss till vårdenhet i annat landsting 

- Gäller patienter som har flyttat till annat län 

- Remiss skall skickas till närmaste infektionsklinik innehållande  

följande information: 

 Miljöundersökning tbc, indexnummer, smittsamhet, 

stammens känslighet för läkemedel 

 Från vilket land patienten kommer, språk och tolkbehov 

 Kontaktuppgifter till patienten 

 Nära kontakt med index eller inte 

 Tidsperiod för eventuell smitta 

 Relevanta uppgifter från eventuellt genomfört hälsosamtal 

(symptom, graviditet, tidigare tbc-exposition, tidigare  

genomgått behandling, övriga sjukdomar med mera) 

 Eventuella resultat på tidigare IGRA/PPD och lungröntgen 

 Önskemål om svarskopia på IGRA/PPD-test 

- Patientens hemlandsting står för kostnaden. Skicka inte med  

provtagningsremiss till utomlänspatienter.   

 

 


