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Vilka smittor talar vi om? 

• De tre viktigaste 

– Hepatit B 

– HIV 

– Hepatit C 

• Dessutom 

– Hepatit D, malaria, syfilis, Cytomegalvirus (CMV), 
Creutzfeldt-Jakob Disease, Leishmaniasis, olika 
bakterier (S. aureus, Y. enterocolitica, S. 
marcescens)… 



Risk vid ett nålstick att smittas från 
en infekterad patient 

 

 

• 1 på 3 vid hepatit B (30 %) 

• 1 på 30 vid hepatit C (3 %) 

• 1 på 300 vid HIV (0,3 %) 



Vad är ”blodsmitterisk” 
”arbetsrelaterad exposition”? 

• Trolig exponering för blodburen smitta via 
inokulation, på slemhinna eller hud 

• Exposition för blod eller andra potentiellt 
infektiösa kroppsvätskor/vävnader ”allt som 
kommer ur patienten” (låg risk för urin, 
faeces, saliv, kräkning om ej blodtillblandat) 

• Arbetsuppgifter med risk 

– Direkt patientvård, blodprovstagning, 
laboratoriearbete, städning, transport m.m. 



Beskrivning av smittorna, hepatit B 

• Höljeförsett DNA-virus 

• Inkubationstid 2-6 mån 

• 50 % får symptom 

– Trötthet, illamående, 
gul, utslag… 

• Nedgång av antal akuta 
hepatit B per år i Sv 

– Ca 100/år (rapporteras 
1200 kroniska) 

Bild: Wikipedia 



Hur får man hepatit B? 

 

Källa: University of Washington website 



Risk för hepatit B, förekomst i 
världen och smittvägar i Sverige 

• WHO 2004 

Smittvägar för 818 fall smittade i  
Sverige 1997-2006 

Källa: Socialstyrelsen 2011 



Hur går det för de som får hep B? 

Hep B-smitta 
hos vuxen 

5 % kronisk 
hepatit B 

Immun- 

övervakningsfas 
Reaktiveringsfas 

95 % läker ut 

Hep B-smitta 
hos nyfödd 

90 % kronisk 
infektion 

Immun- 

övervakningsfas 
Reaktiveringsfas 

10 % läker ut 



Beskrivning av smittorna, hepatit C 

• >3 % av jordens 
befolkning infekterad 

• Sverige 50000 
infekterade 

• Stort mörkertal 

 

 

• Antal fall 2000-2011 
Sverige 



Vad händer med den som får 
hepatit C 

Hepatit C 
infektion 

75-85% 
kronisk 

infektion 

15-25% läker 
ut 

• Kan framgångsrikt 
behandlas 

– Genombrott pågår med 
enklare och kortare 
behandlingar 



Beskrivning av smittorna 
HIV, 465 nya fall i Sverige 2011 

• Smittade utomlands • Smittade i Sverige 

Inga fall av arbetsrelaterad smitta har rapporterats i Sverige, 57 fall i USA 1985-2001  



Vad händer med den som får HIV? 

Symtom 
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CD4-cellerna ökar 

och aktiverar 

immunförsvaret 

vid en virusattack 
Antikropps- 
test positiv 

CD4-cellernas antal 

minskar under hiv-

infektionen 

* 

HIV-virus 

3 månader 1-20 (?) år 1-5 år 
Smitto- 

tillfälle 

*CD4-celler = Vita blodkroppar (hjälparceller) som är en del av immunförsvaret 

Akut infektion Kronisk infektion. Med eller utan symtom  Aids 

 
Trötthet, feber, halsont, Lymfkörtelförstoringar, torsk i Feber,   Tumör- 

huvudvärk, muskelvärk, munnen, hud- och nagel-  svettingar,   sjukdomar,  

utslag, diarré  förändringar, eksem i ansiktet diarré,   ovanliga  

  och finnar   trötthet   infektioner  

Källa: Smittskyddet Värmland 



Vilken är risken för stick- och 
skärskador i vården? 

• Enkätundersökning till 1200 vårdanställda: 

 

 

Data från utbildningsmaterial av Vårdförbundet/Swedish Medtech 2006 www.vardforbundet.se  



Hur ofta inträffar tillbud? 

• Antal incidenter per 100 personår (Danderyds 
sjukhus 1988) 

Källa: Jörbeck H. Rapport 1990:2 Arbetarskyddsstyrelsen   



Vilka typer av tillbud inträffar? 

• 163 uppföljda incidenter Huddinge 

Källa:  Engstad Ryding Rapport om tillbud på Infektion och Previa Stockholm 2005  



Vad styr hur stor risken är? 

• Risk: Både sannolikhet för att det ska hända 
och konsekvenserna 

• Vilket smittämne, farligt-mindre farligt 

• Vilken typ av skada det är 

• Hur stor volym av blod man smittas med 

• Mängden smittämne i patientens blod 



Risken beror starkt av mängden 
blod 

• Fallande risk vid följande händelser 

1. Infusion av blodprodukter 

2. Kanylstick och samtidig injektion av blod 

3. Stick/ skärskada på blodigt föremål 

4. Blod direkt på slemhinna eller skadad hud 

5. Blodkontakt via föremål eller ytor (indirekt) på 
skadad hud 



Risk att smittas med hep B i svensk 
sjukvård (389 fall 1970-71) 

 

Källa Expertunderlag Socialstyrelsen 2011 



Risk att smittas med hep C i svensk 
sjukvård 

 

Ett ytterligare fall år 2009, totalt 4 st sedan år 2000 



Risk vid ett nålstick att smittas från 
en infekterad patient 

 

 

• 1 på 3 vid hepatit B (30 %) 

• 1 på 30 vid hepatit C (3 %) 

• 1 på 300 vid HIV (0,3 %) 



Risk att smittas med hepatit B, 
Tyskland 2005-2007 

 

 

 

 

 

 

• Störst risk där många smittade patienter finns 

• Hepatit B vaccination minskar risken extremt 
mycket! Ann. Occup. Hyg., Vol. 52, No. 7, pp. 615–622, 2008 



Olika stick - olika smittrisk 

• Hög risk 

– Djup skada 

– Nål varit i kärl 

– Kanyl (ihålig så att blod 
följer med) 

• Lägre risk 

– Ytlig skada 

– Nål varit i t ex muskel 
eller fett 

– Homogen nål (t ex 
suturnål) 



Var sticker man sig? 

• 636 
sjukvårds-
personal, 
Kanada 2006 

Källa: Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31(9):908-917 



Vad har man för nytta av handskar? 

• Volymen blod som 
följer in med minskar 

 

• En psykologisk effekt, 
man är mer försiktig 

 

Källor: J Infect Dis 1993;168:1589-1592, Occupational Medicine 2010;60:205–210 



Hur skyddar jag mig? 

• Säkert arbetssätt (undvika riskmoment, tex att 
”för hand” sätta på nålskydd, använd gul burk) 

• Basala hygienrutiner 

• Använda beprövade säkerhetsprodukter 

• Visir/glasögon och munskydd vid uppenbar 
risk för stänk av kroppsvätskor 

• Punktdesinfektion vid spill 

• Desinfektion av nedblodade 
flergångsinstrument  



Hur skyddar jag mig på operation? 

• Vassa instrument på bricka som kan nås av 
operatören 

• Om möjligt säkrare alternativ teknik (diatermi, 
sax, suturmaskin…) 

• Undvika moment med sutur i blindo riktad 
mot finger (typ förslutning av bukvägg) 

• Dubbla handskar vid hög risk för perforation 

• Förstärkta ärmar och front vid förväntat stora 
blodmängder 



Hälsoekonomisk analys 

• Stickskadan orsakar direkta kostnader 

– Många borta från jobbet pga provtagning 

– Vid sjukdom stora handläggningskostnader 

– Individen drabbas ekonomiskt 

• Stickskadan drabbar psykosocialt 

– Oro för att drabbas av stickskada 

– Oro för smitta efter stickskada 

– Oro att smitta anhöriga 

 



Hur ska det förebyggande arbetet 
bli effektivt? 

• Prata om riskerna! 

• Se till att sjukvårdspersonal är hepatit B 
vaccinerade! 

• Ta vara på förslag för säkrare arbetssätt 

• Ha en kultur där man rapporterar incidenterna 

• Analysera rapporterna om incidenter, kan vi 
minska risken? 

• Utbildning 



Bra fakta och förslag på arbetssätt 

• Vårdförbundets 
hemsida, arbetet 
gjordes 2006 

www.vardförbundet.se 



Frågor och diskussion 

 


