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Förvaltningsnamn

Svar på interpellation från Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna –
Riskerna med tuberkulos.
I en interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, ställs frågorna:
- Avser regionen vidta några åtgärder för att förhindra tbc smitta att nå
civilsamhället?
- Anser du det idag finns tillräckliga rutiner för att skydda vår personal i
sjukvård/tandvård att smittas?
- Hur ser du på risken att länet drabbas av något utbrott liknande det i Filipstad?
Regionen Jönköpings län (RJL) vidtar alla åtgärder som är möjliga utifrån
nationella riktlinjerna, samt de åtgärder som föreskrivs i Smittskyddslagen för att
förhindra tuberkulos (tbc) smittspridning i samhället. RJL har speciella regler för
hur smittspårning ska gå till, både i samhället och i sjukvården. Alla nyupptäckta
tbc fall vårdas inneliggande på infektionskliniken och skrivs inte hem förrän
patienten är helt smittfri. I länet hade vi 29 fall förra året och 17 hittills i år.
Alla flyktingar och nyanlända, som utgör en riskgrupp för att vara smittade med
tbc, genomgår hälsoundersökning för att hitta och behandla de personer som är
smittade.
Det finns idag tillräckliga rutiner för att skydda personalen från att smittas. RJL
har egna vårdhygieniska riktlinjer för hur tbc patienter ska vårdas och hanteras i
sjukvården. Dessa riktlinjer följer de nationella riktlinjerna och tar också hänsyn
till arbetsmiljöverkets krav på personalsäkerhet i vården. Vårdas patienter utan
initial misstanke om tbc där sen diagnosen ställs i ett senare skede, krävs det ändå
minst 8 timmars exponering av personal för att en ökad risk av smittspridning ska
föreligga. RJL har inte haft något fall av tbc smittspridning i vården eller till
personal.
Risken att få en liknande smittspridning av tbc som den i Värmland finns även i
Jönköpings län. Det ligger i sjukdomens natur att den kan debutera i ett senare
skede trots genomgången hälsoundersökning. Bedömningen är dock att ett utbrott
av tbc i någon större omfattning sannolikt aldrig kommer att ske i länet.
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