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E-post melding om tuberkulose  
hos ansatt i barnehage 

• Mottar 19/9-12 e-post fra enhetsleder i barnehage 
om at en ansatt har ringt og sagt at hun er innlagt på 
sykehus med smittsom tuberkulose. 

• E-posten er også sendt til stedfortredende 
bydelsoverlege, barnehagekonsulenten og 
oppvekstsjefen i administrasjonen. 

• Enhetsleder opplyser at hun avventer med å 
informerer ansatte og foresatte til det eventuelt blir 
aktuelt med en smitteoppsporing. 



Stedfortredende bydelsoverlege svarer følgende 
på e-posten 19/9-12: 

 
– Viktig å ikke få panikk. 

– TB er generelt en sykdom som er lite smittefarlig og 
som utvikler seg langsomt. 

– Man har god tid når det gjelder planlegging og 
gjennomføring av smitteoppsporingen. 

– Fint om dere kan få den ansattes samtykke til å gi 
informasjon og berolige foreldrene. 

 

Erfaringer fra tidligere og tilsvarende saker: Panikk og 
engstelse som oppstår er et langt større problem enn 
reell smitte/sykdomsfare. 

 



Telefonisk kontakt med enhetsleder 
20/9-12 

• Indeks er ansatt på småbarnsavdelingen 1-2 
åringer. Totalt 13 barn. 

• Har hatt hoste siden mai. Smerter i brystet. 
Jobbet frem til innleggelsen 100% fra sommeren. 

• I 1. etasje er barn i alderen 3-5 år. Totalt 16 barn. 

• Alle barna har felles morgenstund fra kl. 08.30 – 
09.30 hver dag.  

• Indeks har før sommeren jobbet på en avdeling 
for flyktningbarn. Totalt 12 barn. Avdelingen ble 
avviklet i juni.  

 



Telefonisk kontakt med TB-koordinator 
20/9-12 

• Pasienten ukjent for TB-koordinator. 

 

• Får påfølgende dag følgende opplysninger: 

– Pasienten begynte med TB-behandling 20/9 

– Påvist syrefaste staver direkte mikro og PCR positiv 

– CT-thorax uregelmessig fortetning med en sentral 
kavitet på 2 cm 

– Hoste og ekspektorat lenge 



Hva gjør jeg som 
smittevernhelsesøster ?  

 
Sjekker flytskjema 6   

- Smitteoppsporing av barn 0-5 år 
og 

Prosedyre for OUS 
Friske barn under 3 år vs. friske barn over 3 år 

 





• Kliniker må varsle kommune-
helsetjenesten så snart indeks-
pasientens diagnose og funn er 
kjent.  

• Første undersøkelse tas innen 1-2 
uker eller snarest mulig. 
Fortrinnsvis IGRA hvis praktisk 
mulig. 

• Røntgen og IGRA skal tas. Henvises 
pediatrisk avdeling umiddelbart 
uavhengig av svar. 
 

PROSESYRER FOR OUS: 

• Frisk barn under 3 år. 
• Ta telefonisk kontakt med 

barnelege. 
• Rekvirer IGRA og rgt. thorax på 

barneavdelingen snarest mulig. 
• Smittevernet er henviser og mottar 

svar. 
• Send henvisningen til barne-

avdelingen med alle opplysninger 

Flytskjema 6 
 – smitteoppsporing av barn 0 – 5 år 



Ringer bakvakt pediater , OUS, Ullevål 
Fredag 21/9-12 

• Opplyser følgende situasjonen: 
– 13 barnehagebarn 1-2 år (et søskenpar har sluttet og flyttet til annen bydel) 
–  16 barnehagebarn 3-5 år 
– Alle eksponert for direkte positiv syk i mer enn 8 timer i barnehagen. 
 

• Avtaler med pediater: 
– Kartlegge om det er noen barn med symptomer forenelig med sykdom 

eller med kjent immunsvikt. 
– Foresatte informeres om TB-tilfellet og behov for oppfølging av barna i 

brev fra bydelsoverlegen som utdeles ved levering av barna på morgen 
mandag 24/9. 

– Avtaler informasjonsmøte med foresatte med pediater, smittevernet, 
enhetsleder og oppvekstavdeling tilstede:  tirsdag 25/9 etter arbeidstid 

– Time barnerøntgen 1-2 åringene: onsdag 26/9 
– IGRA test og pediatertime 1-2 åringene: torsdag 27/9 
– Starter forebyggende tuberkulosebehandling: tirsdag 2/10 
– Plan for eldre barn: Henvise til røntgen thorax og IGRA på OUS.   



Videre arbeid fredag 21/9 

• Avtaler med enhetsleder tidspunkt for 
foreldremøte og videre plan for oppfølging av 
barn og ansatte. 

• Informere stedfortredende bydelsoverlege om 
avtalen med pediater. 

• Informerer direktør for oppvekstavdelingen i 
administrasjonen som videreformidler beskjed til 
bydelsdirektøren. NB. Mulig mediesak. 

• Utarbeider informasjonsskriv til foresatte 
sammen med stedfortredende bydelsoverlege. 



Mandag 24. septmeber VG 



• Mandag 24/9: Foreldre informeres skriftlig og muntlig i 
barnehagen på morgenen ved levering av barna. 

 

• Tirsdag 25/9: Foreldremøte med pediater kl. 15.45                            

        (1-2 år)  

• Onsdag 26/9: Røntgen thorax  for 13 barn på barne-   

       røntgen (1-2 år) 

• Torsdag 27/9: IGRA og pediatertime for 13 barn (1-2 år)  

                           Møte med tuberkulose-koordinator i   

               forhold til behandlingsplan etter pediater 

 

• Fredag 28/9: Foreldremøte uten pediater kl. 15.30 (3-5 år) 

 

• Tirsdag 2/10: Oppstart DOT i barnehagen 11 barn (1-2 år) 

 



Oppstart DOT i barnehagen 

• 11 barn skal ha DOT av hjemmesykepleien 
mandag til fredag i barnehagen på morgenen. 

 

• Logistikk og planlegging viktig. God tid! 

 

• Foresatte gir medisiner lørdag og søndag. 

 

• Anbefalt 2 måneders behandlingstid. 



Bivirkninger av behandlingen 

• Oppkast 

• Løsere og varierende konsistens på avføringen 

• Kvalme 

• Noe redusert appetitt 

• Svingninger i humøret 

 

• Bivirkningen var mest i begynnelse av 
behandlingen og mildt plagsomme for barna. 



Resultat av IGRA-testen 

• Alle barna var IGRA negative på første test. 

 

• Mange barn hadde lav mitogenkontroll (lab 
positiv kontroll) som forventet hos små barn. 

 

• Kan testen være falsk negativ????? 



• Tirsdag 2/10: IGRA og røntgen gruppe 1 (3-5 år) 

• Onsdag 3/10: IGRA og røntgen gruppe 2 (3-5 år) 

 

• Onsdag 3/10: Henvisning til røntgen ansatte med 
         tidligere kjent positiv Mantoux. 

• Onsdag 3/10: Utsending av informasjonsbrev til  
         ansatte om Mantoux i uke 46.  

• Tirsdag 13/11: Mantoux av alle ansatte i   
           barnehagen. 

 

• Barna fra flyktningbarnehagen. Melding til 
bostedsbydeler/kommuner om behov for Mantoux. 



• Tirsdag 13/11: IGRA 2 på OUS, Barnesenteret gruppe 1  (1-2 år) 

• Onsdag 14/11: IGRA 2 på OUS, Barnesenteret gruppe 2  (1-2 år) 

• Onsdag 14/11: Foreldremøte med pediater, oppfølgingsmøte (1-2 år) 

 

• Mandag 19/11: Mantoux i barnehagen av 11 barn (1-2 år) kl. 15.00 – 

16.30 

 

• Tirsdag 20/11: IGRA 2 på OUS, Barnesenteret gruppe 2 (3-5 år) 

• Onsdag 21/11: IGRA 2 på OUS, Barnesenteret gruppe 2 (3-5 år) 

 

• Mandag 26/11: Pediatertime 2, kontroll forebyggende behandling, 

gruppe 1 (1-2 år) 

• Tirsdag 27/11: Mantoux i barnehagen av 16 barn (3-5 år) kl. 15.00 – 

17.00 

• Torsdag 29/11: Pediatertime 2, kontroll forebyggende behandling, 

gruppe 2 (1-2 år) 

 

 

 



Oppfølgingsmøte med pediater 

• Bydelen arrangerte nytt kveldsmøte hvor pediater 
kommer for å gjøre en opp-summering av 
behandlingen og informere om funn så langt. 
Foresatte kan stille spørsmål og komme med 
tanker og erfaringer. 

 

• Anbefaler ytterligere 1 måned behandlingstid, 
totalt 3 måneders forebyggende behandling, pga. 
liten erfaring med betydningen av lav 
mitogenkontroll. Føre var prinsippet. 



Mantoux satt i barnehagen 

• 11 barn i alderen 1 – 2år. 

• 16 barn i alderen 3 – 5 år. 

 

• Foresatte tilstede. Tas i forbindelse med 
henting av barna til et gitt tidspunkt for hvert 
barn. 

 

• Testen tas på personalrommet hvor barna 
normalt ikke har adgang, ingen tilknytning. 

 

 

 

 

 

 



• Søndag 23/12: 3 måneders forebyggende  

    TB-behandling avsluttes.                         

    God jul til alle! 
 

 

RESULTAT AV SMITTEOPPSPORINGEN: 

Ikke påvist tuberkulosesmitte  

hos barn eller ansatte. 

 



Oppsummering 

• Tid- og ressurskrevende for både spesialist-
helsetjenesten, primærhelsetjenesten, foresatte og 
ikke minst barna. 
 

• Krever mye logistikk, kontorarbeid, god dialog og 
samarbeid. 
– Utfylling av røntgen- og IGRA rekvisisjoner. 
– Opprettelse av journaler. 
– Registering av alle prøvesvar og polikliniske notater.  
– Holde totaloversikten og gi en skriftlig oversikt til 

barneavdelingen i forhold til resultater på alle 29 barna. 


