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Rutin för stick-, skär- och stänkskada – risk för blodburen eller
annan smitta
Rutinen används om du eller en medarbetare drabbats av stick-/skär-/stänkskada som innebär
kontakt med humanblod, blodprodukter, vävnadsprover, kroppsvätskor eller smittförande agens.
Med blodburen smitta avses smitta med olika mikroorganismer som via blod, kroppsvätskor och/eller
blodprodukter överförs från en individ till en annan. Till de viktigaste blodburna smittämnena hör
Hepatit B, Hepatit C och HIV.

Vid incident, gör så här:
1. Omedelbart omhändertagande
•
•

Om det blöder: Låt det blöda och tvätta snarast, använd rikligt med tvål och
vatten. Desinfektera med rikliga mängder handsprit.
Om du fått stänk i munnen, på slemhinnor, i ögon eller på skadad hud (eksem, sår): Skölj
med rikliga mängder vatten eller isoton koksaltlösning (NaCl).

2. I de fall prov kommer från patient
Kontakta kliniken och fråga om ev. smitta är känd hos patienten. Be kliniken testa patienten om det
är möjligt.

3. Kontakta alltid infektionskliniken för bedömning.
•
•
•

Kontorstid (mån-tor 8-16, fre 8-15) - infektionsmottagningen på US.
Ring Region Östergötlands växel 010-103 0000 och be att få bli kopplad till infektionskliniken
gällande en incident.
Övriga tider (om högre risk för smitta föreligger) – infektionsavdelningen på US. Sök i första
hand infektionsklinikens bakjour på sökare 97078 för att få snabb provtagning och ev.
behandling. Alternativt, ring avdelningen 010-103 1144.
Uppge vid kontakt: kostnadsställe

Kontakten kan i regel vänta till dagtid (undantag helg då kontakt kan vänta till måndag) om inte stark
misstanke på smitta finns (t.ex. att patient som provet kommer från är smittad).

4. Rapportera tillbud eller arbetsskada.
Kontakta HR-konsult Helena Jonsson (Cellbiologi, AIM, Neurovetenskap) eller Anette Wiklund (Kirurgi
och experimentell onkologi, Kvinnors och barns hälsa, MMM) för hjälp att rapportera tillbud och
anmäla arbetsskada till försäkringskassan. Notera att närmaste chef och arbetsmiljöombud (utsedd av
facklig organisation) ska skriva på tillbudsblanketten.
Länk till LiU:s personalsidor om tillbud eller arbetsskada (där finns även blanketter):
http://www.liu.se/insidan/HR-Personal/arbetsmiljo/arbetsskada?l=sv.

Vid frågor kontakta:

Veronika Brodin, Koordinator Arbetsmiljö IKE, 013-28 67 25
Elisabet Hollén, Miljösamordnare IKE, 010-103 85 87, 070-085 05 00

Gällande version av denna rutin finns på IKE:s interna sidor, http://www.hu.liu.se/ike/internt/arbetsmiljo?l=sv
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