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Provtagning blodburen smitta
Detta är en bilaga till Stick- och skärskador samt exponering för blodburen smitta hos personal och 
studenter.

Provtagning av misstänkt smittkälla (vårdtagare)
Prov på misstänkt smittkälla tas snarast, se Stick- och skärskador samt exponering med risk för 

blodburen smitta hos personal och studerande.

Provtagning av blodexponerad personal
S.k. ”nollprov” tas alltid, men behöver inte tas akut utan kan tas närmast följande vardag. Observera 

att provet alltid ska tas före ev. vaccination. 

På remiss till Klinisk mikrobiologi VLL 1222 kryssas i rutan ”Stickskada personal” och i rutan för 

Kliniska data/frågeställning skrivs vårdtagarens namn och personnummer (ett 5 ml rör och en remiss 

räcker).

 Om smittkällan är känd anti-HIV positiv
      Kontakta omedelbart Infektionsmottagningen eller infektionsjouren på NUS i Umeå.

 Om smittkällan är HBsAg positiv (hepatit B)
Provtagning ”nollprov”: se ovan.

Uppföljningsprov: tas 6 veckor, 3 och 6 månader efter exposition.

Kryssa i rutan Hepatit B under rubrik Hepatit/HIV/HTLV. I rutan för Kliniska data/frågeställning 

skrivs även vilket uppföljningsprov som avses t ex ”6 veckor efter blodexposition med hepatit 

B”. 

Om den exponerade är vaccinerad mot hepatit B och skyddande antikroppsnivåer har 

uppmätts efter avslutad vaccinationsserie behövs inga fler kontrollprover för hepatit B eller 

boosterdos av vaccinet ges. Se information om vaccination i bilaga Vaccination hepatit B.

 Om smittkällan är känd anti-HCV positiv (hepatit C)
Provtagning ”nollprov”: se ovan.

Uppföljningsprov: tas 6 veckor och 3 månader efter exposition. Kryssa i rutan Hepatit C under 

rubrik Hepatit/Hiv/HTLV. I rutan för Kliniska data/frågeställning skrivs även vilket 

uppföljningsprov som avses t ex ”6 veckor efter blodexposition med hepatit C”.

 Om okänd smittkälla
Provtagning ”nollprov”: se ovan.

Uppföljningsprov: tas 6 veckor, 3 och 6 månader efter exposition.

Kryssa i rutan Hepatit B, hepatit C och HIV 1/2 under rubrik Hepatit/Hiv/HTLV. I rutan för 

Kliniska data/frågeställning skrivs även vilket uppföljningsprov som avses t ex ”6 veckor efter 

blodexposition från okänd smittkälla”.
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 Om serologisk undersökning visar att misstänkt smittkälla (vårdtagare) är negativ
Om provsvar visar att misstänkt smittkälla inte bär någon blodsmitta behöver inga ytterligare 

kontrollprover tas på den blodexponerade personalen.
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