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Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta  

Anvisningen gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns 

landsting. 

Bakgrund

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

Syfte

Att förhindra blodburen smitta inom sjukvården.

Åtgärder vid stick- eller skärskada

Allt blod och blodtillblandade kroppsvätskor/sekret ska betraktas som potentiellt smittsamt.

Risk för blodburen smitta föreligger när blod eller blodtillblandad kroppsvätska/sekret hamnar på 

skadad hud eller slemhinna (t ex mun, näsa, ögon) samt vid stick- eller skärskada från blodförorenat 

föremål.

Vad den skadade ska göra direkt

- Vid stick/skärskada samt exponering av blod/blodtillblandad kroppsvätska på skadad hud

o Skölj/tvätta omedelbart bort blodet med rikligt med vatten

o Torka huden

o Desinfektera därefter med ”handsprit” (alkoholbaserat handdesinfektionsmedel)

- Vid stänk i ögon, mun och slemhinnor

o Skölj rikligt med ögondusch eller fysiologiskt natriumklorid

o Finns inte detta, använd rikligt med kranvatten

o Ta därefter ut ev. kontaktlinser och skölj igen

o Vid stänk i mun skölj rikligt med vatten

- Kontakta närmaste arbetsledare.

- Tag blodprov på misstänkt smittkälla d v s vårdtagare enligt nedan.
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Provtagning av misstänkt smittkälla (vårdtagare)

Vårdtagaren ska informeras och ge sitt medgivande till provtagningen.

Till blodprovet används serumrör med guldgul kork. 

På remissen till Klinisk mikrobiologi (remiss med rosa kant, artikel nr 1222) ska framgå: 

- Misstänkt smittkälla d v s vårdtagarens namn och personnummer

- Svar med telefonsvar till Umeå infektionsmottagning, Skellefteå medicinmottagning, Lycksele 

medicingeriatrisk mottagning eller aktuell hälsocentral

- Under kliniska data/frågeställning anges: 

o Klockslag och datum för skadan

o Den stickskadade personalens namn och personnummer (journalföres ej) 

o Telefonnummer där man kan nå den stickskadade personen de närmaste 48 

timmarna

o Namn på remitterande läkare 

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

Ansvarig läkare, t ex jourläkare, kontaktas. 

Handläggning av stick- och skärskadad personal  

Ansvarig läkare bedömer om postexpositionsprofylax bör ges (se under Postexpositionsprofylaktiska 

åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta) och att händelsen samt vidtagna åtgärder 

dokumenteras i den skadades journal. Ansvarig läkare tar vid behov kontakt med infektionsjouren. 

Vid känd eller stark misstanke om hiv ska tillbudet handläggas omgående, oberoende av tid på 

dygnet, dvs. även kvällar och helger. Var god se nedan. Vid oklarhet kontakta infektionsjouren.

Om ovanstående inte gäller så behöver inte provtagning av stickskadad personal ske i det akuta 

skedet utan kan utföras närmast påföljande vardag, se bilaga Provtagning blodburen smitta. 

Provtagning tas på nedanstående sjukhusmottagning eller närmaste hälsocentral. Det är viktigt att 

händelsen och provtagningen journalförs, se bilaga Dokumentation blodburen smitta.

               För provtagning kontakta: Umeå: Infektionsmottagning, 

Skellefteå: Medicinmottagning, 

Lycksele: Medicingeriatrisk mottagning, 

Eller närmaste hälsocentral 

- Remiss fylls i som ovan med skillnad ”Stickskada personal” samt vårdtagarens namn och 

personnummer under kliniska data. Ange även namn på ansvarig (remitterande) läkare på 

remissen.

- Finns ingen misstänkt person som smittkälla, t ex vid skada från kanylburk, ange detta på 

remissen. 

- Vid tveksamhet i handläggningen kontakta infektionsmottagningen eller infektionsjouren, NUS, 

Umeå.
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Postexpositionsprofylaktiska åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta
Hepatit B
Personal som ej är vaccinerade för hepatit B ska snarast - helst inom ett dygn - erbjudas vaccination 

(som post-expositionsprofylax). Grundvaccinerad person som har/har haft dokumenterad skyddande 

anti-HBs-nivå (mer än 10 IU/ml) behöver ingen revaccination. Om effekt av tidigare givet vaccin är 

okänd eller otillräcklig ges vaccinboosterdos. Obs!  blodprov ska tas före vaccination. För 

postexpositionsprofylax kontakta i Umeå på dagtid vardagar infektionsmottagningen, övrig tid 

infektionsjouren. I Skellefteå kontaktas medicinjouren och i Lycksele kontaktas medicinbakjouren. 

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

Hepatit C
Idag finns ingen profylax tillgänglig, däremot kan en nydebuterad hepatit C-infektion läkemedels-

behandlas med god effekt.

Hiv
Vid känd eller stark hiv-misstanke ska antivirala läkemedel ges omedelbart (helst inom 2 timmar) 

oberoende av tid på dygnet. 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. När stickskadan skett i Skellefteå eller i Lycksele kontakta 

medicinjouren i Skellefteå eller medicinbakjouren i Lycksele för ställningstagande att skicka provet 

med taxi till Virologiska laboratoriet i Umeå. 

Uppföljning

- Det är arbetsledarens ansvar att säkerställa att den drabbade får ett adekvat medicinskt 

omhändertagande och vid behov även psykosocialt stöd.

- Uppföljande prover tas enligt bilaga Provtagning blodburen smitta.

Dokumentation

- Arbetstagaren ska alltid göra en arbetskadeanmälan vid stick/skärskada eller exponering för blod 

eller blodtillblandade kroppsvätska. Denna anmälan görs i datasystemet LISA via linda:

o Klicka på rubriken Anställd - Arbetsmiljö och rehabilitering – Arbetsskada och tillbud 

o För att fylla i anmälan på rätt sätt följ anvisningarna i Instruktion för medarbetare och chef om 

registrering av arbetsskada

o Klicka sedan på länken efter texten Länk till registrering av arbetsskada och tillbud och välj 

Arbetskada. Om det är en elev/student som skadat sig välj Elevskada- studentskada.
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- Arbetsledaren blir därefter automatiskt informerad om skadan via LISA och ska göra 

kompletterande anmälan i datasystemet LISA via inloggning. På detta sätt anmäls arbetsskadan 

till Försäkringskassan och till AFA Försäkring (gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, 

dödsfall och föräldraledighet) samt vid behov Arbetsmiljöverket.

o För att fylla i anmälan på rätt sätt följ anvisningarna i Instruktion för medarbetare och chef om 

registrering av arbetsskada.

- Alla prov och anledning till provtagning ska journalföras.

- Uppföljning (Förslag till dokumentation)

Ett dokument för uppföljning av stick- och skärskador ska upprättas i samband med provtagning. 

Ett förslag finns på www.vll.se/smittskydd under rubriken Blodsmitta, se bilaga Dokumentation 

blodburen smitta. 

Ansvar och befogenheter

Verksamhetschefen ansvarar för att 

- det finns fungerande arbetsrutiner, skyddsinstruktioner, lämplig skyddsutrustning och att dessa 

ses över kontinuerligt 

- bedöma om arbetstagaren riskerar att exponeras för hepatit B och i så fall erbjuda vaccination

- det finns en skriftlig åtgärdsplan för oönskade händelser

- alla arbetstagare har tillräcklig utbildning om vid vilka arbetsmoment som medför risk för 

överföring av blodburen smitta

- alla arbetstagare har tillräcklig utbildning för att förebygga oönskade händelser genom säkert 

arbetssätt och kunskaper i att hantera säkerhetsprodukter

- stickskyddade produkter ska användas (med integrerad säkerhetsfunktion s.k. 

säkerhetsprodukter)

- säkra personalens omhändertagande vid inträffade tillbud även på helger och kvällar

- utarbeta rutiner för personalens psykiska omhändertagande vid inträffad oönskad händelse

- utarbeta rutiner för risk/tillbudsrapportering och arbetsskadeanmälan

- alla stick- och skärskador samt tillbud rapporteras, anmäls, utreds och följs upp

Arbetsledaren ansvarar för att

- exponerad arbetstagare initialt får ett adekvat medicinskt omhändertagande och vid behov 

psykosocialt stöd

- indexpatientens/smittkällans behandlande läkare gör en smittsamhetsbedömning

- i samråd med indexpatientens läkare, vid behov, meddela provsvar till den skadade. 

arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan skrivs
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- avvikelserapport skrivs

- exponerad arbetstagare följs upp enligt gällande riktlinjer

- redovisa avvikelser och föreslagna åtgärder för att förebygga oönskade händelser

Personalens ansvar

All personal ska känna till

- vilka riskmoment som finns för att blodsmitta kan uppstå

- och följa givna skyddsrutiner

- och använda arbetsteknik och säkerhetsprodukter som minskar risken för kontakt med blod och 

blodtillblandade kroppsvätskor

- vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada och vid annan exponering av blod på slemhinna 

eller skadad hud

- att alla stick- och skärskador samt tillbud som medfört risk för överföring av blodburen smitta ska 

rapporteras enligt rutiner för avvikelsehantering 

- att vid alla stick- och skärskador ska en arbetsskadeanmälan upprättas och att arbetsledaren 

snarast ska kontaktas

- att undersökningshandskar alltid används vid risk för kontakt med blod, kroppsvätskor och 

utsöndringar. Handdesinfektion ska ske före och efter användning av handskar.

- att arbetet ska planeras och samordnas så att det kan utföras på ett metodiskt med minsta risk för 

stick- och skärskada.

- att i förekommande fall aldrig sätta tillbaka den använda kanylen i skyddshylsan.

- att alltid ha riskfallsburken nära för att direkt kunna lägga vassa föremål i den.

Utarbetat av 

Lena Lindberg Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Västerbotten

Lena Skedebrant Smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten i Västerbotten

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2014-06-19


	Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta   
	Bakgrund 
	Syfte 
	 
	Åtgärder vid stick- eller skärskada 
	 
	Vad den skadade ska göra direkt 
	 
	Provtagning av misstänkt smittkälla (vårdtagare) 
	Handläggning av stick- och skärskadad personal   

	 
	Uppföljning 
	 
	Dokumentation 
	Ansvar och befogenheter 
	Verksamhetschefen ansvarar för att  
	Arbetsledaren ansvarar för att 
	- exponerad arbetstagare initialt får ett adekvat medicinskt omhändertagande och vid behov psykosoci
	- indexpatientens/smittkällans behandlande läkare gör en smittsamhetsbedömning 
	- i samråd med indexpatientens läkare, vid behov, meddela provsvar till den skadade. arbetsskadeanmä
	- avvikelserapport skrivs 
	- exponerad arbetstagare följs upp enligt gällande riktlinjer 
	- redovisa avvikelser och föreslagna åtgärder för att förebygga oönskade händelser 
	 
	Personalens ansvar 

	Utarbetat av  


