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F5.2

Instruks vedrørende: Stikuheld
Målgruppe

Alle ansatte i Ældre og Omsorg.

Formål
At personalet sikres bedst mulig mod smitteoverførelse efter stikuheld.
Mål
At personalet nemt og hurtigt kommer i behandling efter stikuheld.
INSTRUKS Efter stikuheld med brugt kanyle eller lignende, kan der være risiko for
overførsel af smitte med HIV-virus og leverbetændelse.
Følgende fremgangsmåde bør følges:
Vask med vand og sæbe efterfulgt af desinfektion med sprit.
Hepatitis B vaccination skal påbegyndes senest 48 timer efter udsættelse
for smitte
I dagtimerne skal du tage direkte på Infektionsmedicinsk ambulatorium Hvidovre Hospital
Uden for dagtimerne ringes 1813, for visitering til skadestuen (Akutmodtager afsnit).
På hospitalet foretages:
• Blodprøver, som analyseres for HIV og leverbetændelse.
• Evt. stivkrampe-vaccination gives.
• Vaccinationsprogram mod leverbetændelse påbegyndes evt. ellers
henvises til egen læge
Efterfølgende:
Har du været i ambulatoriet, udleveres kort med tidspunkt, hvor du møder
til svar på blodprøve.
Har du været på skadestuen, skal du dagen efter ringe til Infektionsmedicinsk ambulatorium og planlægge blodprøve svar.
Den dag du møder til prøvesvar, planlægges det videre forløb.
Yderligere vaccination afhænger af svar på anti-HBs, det planlægges sammen med Infektionsmedicinsk ambulatorium, den dag du er til blodprøvesvar efter stikuheldet.
Efter 1 og 3 måneder foretages der ny blodprøve.
((HIV antistof+ HCV- RNA) for at se, om man er blevet smittet.)
Du bør betragte dig selv som potentiel smittebærer, indtil der er negative
svar på blodprøvekontrollen.
Er der behov for transport til hospitalet
Du skal ringe til Falck tlf. 70 10 20 30, oplyse kundenummer 0015300 –
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samt adresse, hvorfra du skal hentes, dit navn og cpr-nr.
Hjemtransport skal du selv sørge for.
Når du har benyttet Falck, skal du give din leder besked.
Udgifter til vacciner
Arbejdspladsen afholder udgifter til eventuelle vacciner.
HUSK!
Lokale tillæg
Lovgrundlag
Referencer
Kilder

Stikuheldet skal anmeldes til din arbejdsmiljørepræsentant senest 5 dage
efter uheldet.

https://www.sst.dk/~/media/AC3F7B8119B4406CBEE8548D96EE60E7.ashx
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Klinisk-Mikrobiologisk-Afdeling/Raadgivning-og-praktiskinformation/Documents/Hygiejneilaegepraksis.pdf?rhKeywords=procedure+ved+stikuheld#search=procedure%20ved%20stikuheld
http://www.stikboksen.dk/naar_skaden_er_sket.aspx
http://www.stikboksen.dk/
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-15-arbejdsrelaterede-smitterisici-ved-hepatitis
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/din_arbejdsplads/sygehus/billeddiagnostik/stikskader
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-3446/velkommen-til-infektionsmed-amb-144.pdf
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