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Stick- eller skärskada
Vid stick- eller skärskada av ett föremål, som varit förorenat med blod eller vid
kontakt med blod eller annan kroppsvätska så att risk för blodburen smitta
uppkommit i t ex ögon, mun, sår eller eksem, följ nedanstående anvisningar:
Med blodburen smitta avses här blodöverförda virus som:
Hepatit B, Hepatit C och HIV.
 Kläm inte! Rengör förorenad hud med tvål och vatten. Desinfektera,
slemhinna eller hud med minst 70 % alkohol. Om munnen blivit
förorenad, skölj även i munnen med alkohol. Ta vad som finns i närheten
t.ex. rengöringssprit, handsprit eller klorhexidinsprit.
 Vid stänk i ögonen används ögonbad, fysiologisk natriumklorid eller
kranvatten. Glöm inte ta ut eventuella linser och skölj rikligt.
 Säkerställ identiteten på brukare/patient som är inblandad i händelsen.
 Kontakta tjänstgörande sjuksköterska för konsultation för att få veta om det
i patientens hälso- och sjukvårdsjournal framgår att smitta föreligger.
 Kontakta ansvarig arbetsledare. Arbetsskada anmäls i KIA.
 Kontakta företagshälsovården, Helsa för konsultation och eventuell
provtagning. Om personal ej är tillgänglig på företagshälsovården, kontakta
Helsa vårdcentral om incidenten skett under kontorstid måndag-fredag.
Helsa Företagshälsovård: 0709-946189, 0479-17732, 0451-384085.


Icke kontorstid, vid stickincident där brukaren inte är känd eller
vid stark misstanke av blodsjukdom, HIV eller Hepatit, kontaktas
alltid infektionsläkare omedelbart.
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Infektionsläkare i tjänst nås dygnet runt på CSK växel:
Tel. 044 – 309 10 00.

Praktiskt utförande av provtagning:
 Använd Remiss Serologi/Virologi Skåne. Provtagning får ske utan att läkare
först kontaktas.
På patient:
 Försäkra dig om patientens identitet.
 Informera brukaren/patienten om vad som hänt. Patienten måste
samtycka till provtagningen. Prov tas även om känd blodsmitta finns då
ny smitta kan ha tillkommit.
 Använd serum rör.
 Kryssa i Blodsmittescreening (HIV, Hepatit B och C)
 Skriv på remissen:
Personalincident, vilken arbetsplats skadan inträffat på samt inblandad
personals identitet. Tacksam för snabb analys och telefonsvar. Skriv aktuellt
telefonnummer där tjänstgörande sjuksköterska nås.
Svarskopia till tjänstgörande sjuksköterska som utför provtagningen.
Beställare: Dr Mikael Björnsson
Helsa
Östra Järnvägsgatan 14
283 41 Osby
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 Tjänstgörande sjuksköterska som utför provtagningen ansvarar för att,
provtagning noteras i patientens hälso- och sjukvårdsjournal. När
remissvaret kommer skall även detta noteras i inblandad patients journal.
På personal:
 Färdiga provtagnings set med instruktioner finns på Helsa Vårcentral i Osby
och Lönsboda.
 Provet läggs på Postlådan så det skickas iväg samma dag.
 Om provsvaren visar att ingen smitta föreligger vidtas inga fler åtgärder. Vid
smitta involveras infektionskliniken i ärendet av företagshälsovårdens läkare.

