
Handläggning av stick- och 
skärskador

Rutiner i Umeå, NUS



Bakgrund

• Stick- och skärskador utgör den största risken 
för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

• Risk för överföring av blodsmitta uppstår vid:

� Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av 
blod eller annan kroppsvätska.

� Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun) eller på
öppna sår/eksem.



När skada uppstått

Skölj omedelbart bort 
blodet med rikligt med 
vatten

Vid stänk på
slemhinna eller 
skadad hud skölj med 
rikliga mängder vatten



Forts. när skada uppstått

Desinfektera 
därefter med 
”handsprit”



Forts. när skada uppstått

Tag blodprov på
misstänkt 
smittkälla                
d v s vårdtagare

Detta kräver 
medgivande från 
vårdtagaren



Provtagning

• Serumrör med 
guldgul kork



Remiss

På remissen till Klinisk 
mikrobiologi (remiss 
med rosa kant) ska 
framgå:

- Vårdtagarens namn och 
personnummer

- Svar med telefonsvar till 
infektionsmott eller 
aktuell hälsocentral

• Bild på ifylld remiss

• Klinik avdelning telefonsvar

Infektionsmott

Telefon Remitterande 
läkare



• Under kliniska 
data/frågeställning anges:

� Klockslag och datum för 
skadan

� Den stickskadade 
personalens namn och 
personnummer 
(journalföres ej)

� Telefonnummer där man 
kan nå den stickskadade 
personen de närmaste 48 
timmarna

� Namn på remitterande 
läkare

Infektionsmott

Telefon Remitterande
läkare

x



• Kryssa i rutan för 
”Stickskada patient”. 
Då analyseras provet 
för hepatit B, C och 
HIV

• Märk provrör med 
nummer 2504



• Dagtid: 
– Infektionsmottagningen 

– Aktuell hälsocentral

– Vid känd och/eller misstänkt blodsmitta 
kontakta infektionsmottagningen eller 
infektionsjouren

• Jourtid: Infektionsjour



Postexpositionsprofylax

• Ansvarig läkare bedömer om 
postexpositionsprofylax bör ges och att 
händelsen samt vidtagna åtgärder 
dokumenteras i journalen (stickskadades)

• Ansvarig läkare tar vid behov kontakt med

infektionsjouren



Postexpostionsprofylax

• Hepatit B:
• Personal som ej är vaccinerade för hepatit B ska 

snarast - helst inom ett dygn - erbjudas 
vaccination (som post-expositionsprofylax), Obs! 
att blodprov ska tas före vaccination på
personalen 

• För postexpositionsprofylax kontaktas dagtid 
vardagar infektionsmott, övrig tid 
infektionsbakjouren

• Vaccinet ges innan svar på provtagningen 
erhållits, se bilaga Vaccination mot hepatit B.



Postexpositionsprofylax

• Hepatit C

• Idag finns ingen profylax tillgänglig, 
däremot kan en nydebuterad hepatit C-
infektion läkemedelsbehandlas med god 
effekt



Postexpositionsprofylax

• HIV
• Vid skälig HIV-misstanke ska antivirala 

läkemedel ges snarast. Kontakta 
infektionsjouren i Umeå för bedömning om 
antiviral behandling

• För att erhålla snabb diagnos ska prov från 
misstänkt smittkälla för HIV snarast till 
Virologiska laboratoriet. Kontakta virologjouren 
NUS. Kan vara aktuellt att skicka provet med 
taxi till viruslab



Dokumentation

• Informera arbetsledare

• Till infektionsmottagningen tag med 
”dokumentation –blodsmitta”, dokumentet 
finns under ledningssystem - smittskydd

• Skriv arbetsskadeanmälan i ”LISA”

LT Arbetsskade och tillbudssystem



Prov på personal

• Kan göras i ett lugnt skede dagen efter på
Infektionsmottagningen – undantag om 
vaccination för hepatit B skall göras samma dag 
som stickskadan. 

• Personal till Infektionsmott ”Dropp in”,  telefon 
52317

• Remiss fylls i som ovan med skillnad 
”Stickskada personal” samt vårdtagarens namn 
och personnummer under kliniska data. Ange 
även namn på remitterande läkare på remissen. 



Stick från ”gul burk”

• Finns ingen misstänkt 
person som smittkälla,     
t ex vid skada från 
kanylburk, ange detta på
remissen. ”okänd 
smittkälla”

• Skölj sedan sprita som 
ovan, alltid 
postexpositions-profylax

• Ta prov på personal



Vad händer sen?

• Om patienten är bärare av blodsmitta 
kontaktas du per telefon

• Uppföljningsprover tas utifrån vilken smitta 
det gäller

• Är patienten INTE bärare av blodsmitta 
avskrivs ärendet och inga 
uppföljningsprover tas. 



www.vardhandboken.se
Stick- och skärskador samt exponering 

med risk för blodburen smitta hos 
personal 

www.vll.se/vardhygien

www.vll.se/smittskydd

Gör arbetsskadeanmälan!
LINDA under Anställd
Arbetsmiljö och rehabilitering 

Arbetsskada och tillbud
”LISA”




