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Målgruppe

Alle ansatte i hjemmepleje og på Ældrecentre i Ældre og Omsorg

Formål

At personalet sikres den bedst mulige hjælp og vejledning i forbindelse med stikuheld
At personalet oplever at få tilstrækkelig hjælp og vejledning i forbindelse med
stikuheld.

Mål

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:
Afvaskning med vand og sæbe; ved hud læsion påføres straks jod-sprit 2,5 %,
eller klorhexidinsprit 0,5 % 2 gange. Haves dette ikke, brug da håndsprit eller
anden form for desinficerende.
Hepatitis B vaccination skal påbegyndes senest 48 timer efter udsættelse for
smitte.
- Derfor skal du tage direkte på Infektionsmedicinsk ambulatorium Hvidovre Hospital i dagtimerne og uden for dagtimerne på skadestuen (Akutmodtager afsnit)
Her sker følgende:
 Der tages blodprøver, som analyseres for HIV og leverbetændelse.
 Evt. stivkrampe-vaccination gives.
 Der påbegyndes evt. vaccinationsprogram mod leverbetændelse ellers
henvises til egen læge
Efterfølgende:
Ca. en uge efter kontaktes du med henblik på svar på blodprøven fra Akutmodtager afsnit/infektionsmedicinsk ambulatorium Hvidovre Hospital.
Yderligere vaccination afhænger af svar på anti-HBs. Dvs. hvis antistofniveauet
er højt, gives ikke yderligere vaccination, hvis der er lave værdier gennemføres
ovennævnte procedure.
Efter 1 måned og 3 måneder bør der foretages 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. Derfor bør du kun dyrke sikker sex, dvs. anvende kondom.
Er der behov for transport til hospitalet
Du skal ringe til Falck tlf. 70 10 20 30, oplyse kundenummer 0015300 – samt
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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.
Uheldet skal anmeldes som arbejdsulykke, derfor skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant snarest muligt.
Lovgrundlag
Referencer
Kilder
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