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1. KVALITETSMÅL 

Redusere fare for overføring av smitte ved stikkuhell og smitteeksponering 

2. MÅLGRUPPE FOR PROSEDYREN 

Denne prosedyren gjelder alle som utsettes for stikk eller kutt med instrumenter eller utstyr 

som kan inneholde blod, vevsvæske eller vev fra andre. Den omfatter dessuten situasjoner 

hvor dette kommer i munnen, på øyeslimhinnen eller i åpent hudsår. 

3. ANSVAR 

Smittevernoverlege er ansvarlig for oppdatering. Tjenesteleder er ansvarlig for at prosedyren 

er kjent og nødvendig utstyr er tilgjengelig. Den enkelte arbeidstaker er ansvarlig for at 

prosedyren blir fulgt. 

4. DEFINISJONER 

Standardtiltak er et samlebegrep for alle tiltak som tar sikte på å redusere risikoen for 

overføring av sykdomsframkallende mikrober fra kjente og ukjente smittekilder. Arbeidstaker 

må vurdere hvilke tiltak som er relevante for å beskytte seg og andre. Ved å følge alle 

standardtiltakene vil personalet være godt beskyttet mot smitte på arbeidsplassen. Standard 

tiltakene omfatter:  

1. Håndhygiene 

2. Hansker 

3. Beskyttelsesfrakk 

4. Munnbind 

5. Øyebeskyttelse 

6. Håndtering av brukt utstyr og avfall (Ved håndtering av brukt pasientutstyr må en være 

spesielt varsom med kanyler og andre skarpe gjenstander. Prøv ikke å sette hetter tilbake på 

brukte kanyler, men kast de direkte i egne avfallsbokser. Fjern ikke brukt kanyle fra sprøyta 

og bøy ikke kanylen med hendene. Avfallsboksen bør ikke fylles helt opp før den forsegles og 

kastes.) 

7. Håndtering av rene og urene tekstiler 

8. Renhold 

9. Plassering og transport av pasient 

10. Vern av luftvei ved gjenoppliving 

          

I tillegg til standardtiltakene kan enkelte forsterkende smitteverntiltak være aktuelle for å 

beskytte personalet f.eks. vaksinasjon av helsepersonell. 

5. UTFØRELSE 



Strakstiltak: 

A) Ved stikkskade 

- La det fortsette å blø litt hvis det blør fra stikket. Ved overflatisk stikkskade uten spontan 

blødning anbefales det ikke å provosere blødning. 

- Vask med såpe i og vann i 10 minutter. 

- Desinfiser til slutt med klorhexidin spritløsning 5 mg/ml,  klorheksidin vandig løsning 1 

mg/ml, 2 % jodsprit eller 0,2 mg jodofor vandig løsning. Finnes ikke dette, kan man bruke 

vanlig desinfeksjonsprit (etanol 70 %).  

B)  Ved blodsprut i øyne, munn, nese 

- Skyll med rikelig vann i minst 10 minutter. 

C) Blodsøl i sår 

- Skyll med rikelig vann.  

- Desinfiser med klorheksidin 1 mg/ml eller jodofor 0,2 mg/ml, begge i vandig løsning. 

  

Videre tiltak: 

Blodprøvetaking 

Blodprøve tas umiddelbart hos primærlege, smittevernlege eller legevaktslege av smitteutsatt, 

og av smittekilden hvis det er mulig (samtykke kreves). 

Følgende analyser rekvireres dag 0:  

HIV, hepatitt B (HBsAg og anti HBc) og hepatitt C 

Rekvisisjonen påføres 'stikkskade, smitteutsatt, nullprøve'. 

Blodprøven sendes Sykehuset Asker og Bærum HF så snart som mulig.  

Kontroll av blodprøver etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder.     

Dersom HIV har vært negativ ved 3 mndr, kan ytterligere HIV-tester sløyfes. 

Posteksposisjonell profylakse:  

Immunprofylakse skal iverksettes så raskt som mulig. Dersom hepatitt B smitte ikke kan 

utelukkes startes vaksinering:  

Hepatitt B vaksine (Engerix): 1 ml (i.m. deltoideus) til voksne. 0,5 ml (i låret) til barn under 

10 år etter regime i tabellen. 

Spesifikt immunglobulin (HBIG) brukes kun ved kjent hepatitt B hos smittekilden og må gis 

innen 48 timer på Legevakten i Bærum. 

HBIG: Hepatitt B immunglobulin (Aunativ): Barn: 0,06 ml/kg kroppsvekt i.m. Voksne: 5ml 

i.m . (Dosen settes i nates og kan deles i 2 slik at ikke alt gis på samme sted). 

  

Tabell 1. Posteksponeringsprofylakse (PEP) hepatitt B etter stikkskader og annen 

eksponering  

Vaksinasjon-

status hos den 

eksponerte 

Anti-HBs målt 1-3 

mnd etter avsluttet 

vaksinasjon  

Tiltak om kilden er 

sikker HBsAg-positiv  

Tiltak om kildens 

HBsAg-status er 

ukjent 

Ikke vaksinert  - 
Straks HBIG og full 

hurtigvaksinasjon (0,1,2 

Straks full 

hurtigvaksinasjon 



og 12 mnd) (0,1,2 og 12 mnd) 

Fått 1 dose  - 

Straks HBIG og full 

hurtigvaksinasjon (0,1,2 

og 12 mnd) 

Straks full 

hurtigvaksinasjon 

(0,1,2 og 12 mnd) 

Fått 2 doser  - 
Straks HBIG og en dose 

vaksine 
Straks en dose vaksine 

Fått 3 eller flere 

doser 
< 10 IU/l 

Straks HBIG og en dose 

vaksine 
Straks en dose vaksine 

Fått 3 eller flere 

doser* 
Ukjent Straks en dose vaksine Straks en dose vaksine 

Fått 3 eller flere 

doser* 
≥ 10 IU/l Ingen tiltak Ingen tiltak 

* Forutsetter vaksinasjon etter anbefalt regime (doser gitt med riktige minimumsintervaller 

Utgifter til immunglobulin og vaksine dekkes av Folketrygden. Grunnet begrenset holdbarhet 

er det legevakten som har HBIG (aunativ) på lager. 

Yrkesskade meldes på NAV RTV skjema 1A 13-07.05 som kommer opp i høyremenyen, 

første alternativ under "skjema". En kan vente til svar på førsteprøveserie, men det bør 

opprettes journal hvor uhellet/skaden beskrives.  Arbeidstakeren skal også melde til HMS 

enheten via kommunens elektroniske avvikssystem. 

 Oppfølging med rådgivning, vaksinasjoner og videre blodprøver  kan gjøres ved 

Smittevernkontoret eller hos pasientens fastlege.Etter fullført vaksinasjon anbefales måling av 

anti-HBs for å vurdere eventuelt behov for ytterligere vaksinedoser.  

  

Dersom det er kjent at kilden, dvs. den som har brukt sprøyten tidligere, er hivsmittet kan det 

være aktuelt å gi antiviral medikamentell posteksponeringsprofylakse (PEP) mot hiv. Slik 

profylakse bør startes så snart som mulig og innen 72 timer og fordrer derfor rask henvisning 

til infeksjonsmedisiner eller pediater med erfaring i hivbehandling. Anbefalt 

behandlingsvarighet er 4 uker. Graviditetstest bør utføres dersom man ikke kan utelukke at 

helsearbeideren er gravid. Profylaktisk behandling ved graviditet må vurderes i hvert enkelt 

tilfelle. kontakt Olafiaklinikken 

Det finnes ingen posteksponeringsprofylakse mot hepatitt C men ved positive funn henvises 

det til infeksjonsmedisiner. 

6. BAKGRUNN FOR PROSEDYREN 

Risikovurdering: 

Virus er til stede i følgende kroppsvæsker (etter synkende konsentrasjon): blod, sårvæske, sæd 

og cervixsekret. Spytt uten blodtilblanding regnes vanligvis ikke som smitteførende. 

Sprøytespisser som er kastet i naturen eller på andre uforsvarlige måter regnes alltid å komme 

fra stoffmisbrukere, og disse må regnes som smitteførende. Virus kan overleve iallefall en 

http://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=368604
http://ansattportal.baerum.kommune.no/PageFiles/134358/Skjema%20manuell%20registrering%20avvik.%202008.2012.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/olafiaklinikken


ukes tid utenfor kroppen. Det er i praksis ikke mulig å undersøke om blodrester i sprøyter 

inneholder virus. 

Hiv-smitte 

Risiko for smitteoverføring ved stikk kontaminert fra kjent Hiv-smittet person er ca. 0,3 %. 

Det er antatt økt risiko ved dype stikk, ved synlig blod på spissen, når spissen har vært 

plassert i en blodåre og når smittekilden er i terminalstadiet av AIDS, har høyt Hiv-antigen 

eller Hiv-RNA. Hule nåler gir større risiko enn solide (suturnåler). 

Hansker gir en viss beskyttelse selv når de er perforert. 

Dersom risikoen ut fra ovennevnte anses for å være stor, kan forebyggende medikamentell 

behandling være aktuelt. Henvises (helst innen 1-2 timer)via lege til vakthavende 

infeksjonsmedisiner, Ullevål universitetssykehus. 

Hepatitt B smitte 

Risiko for overføring av smitte etter stikkskade med infisert blod regnes for 10 -30 %. 

Behandlingen etter smitteuhell er avhengig av om smittekilden sikkert eller sannsynlig er Hbs 

Ag positiv og av den smitteutsattes vaksinasjonsstatus, se over. 

Hepatitt C smitte 

Risiko for smitteoverføring om kanylen er kontaminert med hepatitt C er 3-5% 
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