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Risk för blodburen smitta - Åtgärder vid personalskada
Gäller för: Region Kronoberg
Faktaägare: Charlotta Karlsson, Vårdhygien
Kontaktuppgifter till infektionskliniken:
1) Infektionsmottagningen: 0470-588267
Måndag-torsdag 8-16 (lunchstängt 12-1245) Fredag 8-12
2) Ledningsansvarig sjuksköterska avd 17 (helger och jourtid): 0470-582717
Personal från verksamheter som inte ingår i Region Kronoberg (till
exempel privata vårdgivare): Varje verksamhet där risk för blodsmitta kan
förekomma ska ha rutin för handläggning och uppföljning av skadetillfällen med
risk för blodsmitta (till exempel genom avtal med företagshälsovård). Om
personalen handläggs enligt Region Kronobergs rutin debiteras arbetsgivaren
enligt gällande taxa.
Omedelbart efter kontakt med blod eller blodtillblandad kroppsvätska
Stick- eller skärskada,
blodkontakt på skadad hud

Skölj med handdesinfektion.
Om handdesinfektion inte finns tillgängligt skölj med
vatten.

Stänk i munnen

Skölj med klorhexidinsprit, handdesinfektion eller
vatten.

Stänk i ögon, näsa

Skölj med ögonspolvätska eller vatten.

Medarbetare som utsatts för risk för blodsmitta
Provtagning patient

Informera patienten. Provtagning får bara ske med
patientens medgivande. Även patient med känd
blodsmitta provtas.
Patientansvarig läkare ordinerar patientprovet "Stickskärskada, Patientprov" (Hepatit B, Hepatit C och
HIV). Provet tas snarast möjligt.
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För Folktandvården och laboratoriemedicinska
kliniker gäller separat rutin. Kontakta
infektionskliniken för rådgivning.
Rådgivning, vaccination och
provtagning

Dagtid, samma dag som skadan inträffat: Kontakta
infektionskliniken för rådgivning.
Kvälls- och nattetid: Kontakta infektionskliniken
nästakommande dag. Undantag patient med känd
HIV-infektion. Se nedan.
Blodprov på medarbetare tas inom 3 dygn. Provet
ordineras av infektionskliniken. Detta prov analyseras
inte.
Behov av vaccination mot Hepatit B avgörs
individuellt.

HIV- infektion, känd eller
påvisas i patientprov

Kontakta omgående infektionskliniken för rådgivning
oavsett tid på dygnet.

Avvikelserapport

Kontakta närmast tjänstgörande chef.
Anmäl skadan i Synergi

Uppföljningsprov

Uppföljande prov för Hepatit B, Hepatit C och HIV
tas normalt 6 månader efter skadetillfället.
Infektionsmottagningen ordinerar provet och kallar
till provtagning via brev.
Medarbetaren ansvarar själv för att provet tas.
Om ingen blodsmitta påvisas meddelas svaret via
brev.
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Patient som utsätts för risk för blodsmitta
I vissa fall kan både patient och medarbetare vara utsatta för risk att smitta varandra med
blodburen smitta. Till exempel om medarbetare sticker sig under pågående operation och
blod kommer i kontakt med patientens blod.
Provtagning
Både medarbetarens och patientens prover beställs
som "Stick- skärskada, Patientprov" (Hepatit B,
Hepatit C och HIV)
Uppföljning

Uppföljning av medarbetaren enligt ovanstående.
Patientansvarig läkare säkerställer att patienten kallas
för uppföljande provtagning. Vid tveksamheter,
rådgör med infektionsläkare.

Ledningens ansvar vid skada med risk för blodburen smitta
Bevaka provsvar patient

Medaretarens närmaste chef bevakar att svaret på
patientprovet kommit närmaste vardag efter
provtagning.
Vid påvisad blodsmitta kontaktas omgående den
anställde och infektionsmottagningen.

Avvikelserapport

Medarbetaren skriver en avvikelserapport i Synergi.
Chefen går igenom händelseförloppet med
medarbetaren.

Arbetsskadeanmälan

Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan görs via
Synergi.
Chef, skyddsombud/arbetsplatsombud och den
skadade tar varsin kopia av blanketten, ifylld och
underskriven. Originalet skickas till löneavdelningen
som skickar blanketten till Försäkringskassan och
lämnar kopia i personakten.
Samtidigt med arbetsskadeanmälan skickar
lönekonsulten information till den skadade om AFA
trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA/KL.

Studenter och personal från
bemanningsföretag

Avvikelserapport och skadeanmälan sker i regionens
avvikelsesystem samt enligt vårdutbildningens
respektive bemanningsföretagets rutin.
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Samtalsstöd

Ansvarig chef ansvarar för att förmedla
samtalskontakt vid behov

Kostnad och rutiner

Arbetsgivaren ansvarar för de kostnader som uppstår
för uppföljning och behandling i samband med
arbetsskadan.
Verksamhetschef ansvarar för att rutinen för skador
med risk för blodsmitta är känd bland medarbetarna.

Nationella Vårdhandboken Stick-och skärskador samt exponering med risk
för blodburen smitta hos personal
Vid upptäckt av felakatig information eller länk var vänlig kontakat fakatägare.
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