Förvaltning

Dokumentrubrik

Dokumentnr Revision

Stickskada

372788 R12

Ägare

Reviderat datum

Maria Moberg

2021-02-22

Verksamhet

Slutgranskare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,Privata
vårdcentraler

Maria Moberg

Diarienr

Dokumentkategori

Fastställare

Giltigt datum fr o m

Riktlinjer

Annethe Thegel

2021-02-22

Stickskada
eller annan händelse med risk för blodsmitta, vårdhygienisk riktlinje
Slutenvård och Öppenvård
1. Typ av händelse
a. Blodstänk på skadad hud, till exempel eksem eller sår, eller vid blodstänk i mun/ögon




Desinfektera huden med 70 % sprit. Handdesinfektion kan användas
Skölj munnen/ögonen rikligt med isoton koksaltlösning (NaCl) eller med vatten
Eventuell provtagning sker efter samråd med infektionsläkare
- Dagtid: Tfn 20040
- Jourtid: Sök jourhavande infektionsläkare, tfn 21111

b. Stick/skärskada




Låt det blöda
Desinfektera flödigt med 70 % sprit. Handdesinfektion kan användas
Provtagning enligt nedan

2. Identifiera patienten med namn och personnummer
Kontrollera om patienten har eller har haft en blodsmitta eller har pågående eller tidigare
intravenöst missbruk.
a.

Ingen känd eller misstänkt blodsmitta
 Ta prov på patient och personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”

b. Patienten har eller har haft blodsmitta eller har pågående eller tidigare intravenöst
missbruk
 Ta prov på patient och personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”
 Kontakta infektionsläkare för bedömning av behandling/uppföljning
- Dagtid: Tfn 20040
- Jourtid: Sök jourhavande infektionsläkare, tfn 21111
c. Om patient ej vill/kan bli provtagen eller vid okänd smittkälla, t ex om man sticker
sig på en kanyl i en stickburk
 Ta prov på personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”
 Kontakta infektionsläkare för bedömning av behandling/uppföljning
- Dagtid: Tfn 20040
- Jourtid: sök jourhavande infektionsläkare, tfn 21111
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3. Provtagning
a. Patient
 Patienten måste godkänna provtagningen samt att den stickskadade får ta del av
provsvaret. Patienten har rätt att neka.
 Remiss beställs i RoS. Välj fliken ”Mikrobiologi-PCR och serologi”. Välj därefter
”Stickskador och frys” och sedan ”S-Stickskada patient” Ange patientansvarig läkare
som remittent. I fältet ”Remisskommentar” anges vilken typ av incident som skett.
Namn och telefonnummer till den person (den stickskadade själv eller annan
kontaktperson) som ska bevaka provsvaret skrivs i fältet som är markerat med *. Vid
positivt provsvar kontaktar Mikrobiologens läkare kontaktpersonen.
b. Personal
 Pappersremiss för prov på personal finns på Laboratoriemedicinska klinikens hemsida,
remissinformation och blanketter. Klicka på ”Remissblanketter i pappersformat” och
sedan ”Analysbeställning, stickskada personal”. Ange din arbetsplats som
insändare/remittent. Märk upp prov och remiss med id-etiketter via Klinisk portal eller
skriv för hand. Personalens prov analyseras inte utan sparas i frys på laboratoriet.
4. Övrig information





Prover förvaras i kyl i väntan på transport
Om patientens prov anländer till laboratoriet vardag före kl. 14 analyseras och
besvaras det vanligen samma dag. Jourtid avgör infektionsläkare om provet behöver
analyseras direkt
Provtagningen är kostnadsfri för patient och personal
Om patientens prov är positivt ska infektionsläkare kontaktas snarast för bedömning
av behandling/uppföljning av både patient och personal

Rapportera alltid händelsen till din närmaste chef, skriv en avvikelse i Platina.
Alla stick-/skärskador ska anmälas till försäkringskassan som arbetsskada.
Arbetsskadeanmälan till arbetsmiljöverket görs enbart vid stick-/skärskada med känt
eller starkt misstänkt smittat blod inblandat.
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