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Risikosituasjoner - 

blodsmitteagens 
• Perkutan eksponering: 

• stikk på nål eller skarp gjenstand 

• bitt som forårsaker blødning 

• Mukokutan eksponering ved 
kontaminering av øye, 
munnslimhinner eller skadet 
hud 

• Seksuell eksponering ved 
ubeskyttet samleie 

http://www.startwebspace.co.uk/mckinnon/html/disposable_face_splash_shields.html
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Direkte overrekking av skarpe instrument 

Bruk av fingre i staden for instrument 

Oppsamling av instrument som er lagt 

midlertidig til side 

Påsetting av hette på kanylen 

Atskillelse av instrument etter bruk 

Stikk under kassering i kanyleboksen 
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Kritisk gjennomgang av innretninger 

• Er personlig verneutstyr (hansker, 

visir/vernebriller m.m.) lett tilgjengelig? 

 

 

 

 

 

• Er gode kanylebokser tilgjengelige der de 

skal brukes og kan de flyttes med bort til 

pasienten?   

 

 

• Hvordan håndteres avfallet? 
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Sikkerhetsutstyr 

• Nåler og andre skarpe 
instrumenter 

• Mekanisme som ødelegger eller 
skjuler den skarpe/spisse delen 

• Ingen etablert standard eller 
felleskrav til utstyr for å kalle det 
sikerhetsutstyr 

• Ulemper med sikkerhetsutstyr 
• Forhindrer ikke alle stikkskader 

• Bruksegenskaper – håndtering 

• Pris - kostnader 
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EU-direktiv 2010/32/EU  
Framework agreement on prevention from sharp 

injuries in the hospital and healthcare sector 

• Where the results of the risk assessment reveal 
a risk of injuries with a sharp and/or infection, 
workers´ exposure must be eliminated by taking 
the following measures…. 
– Eliminating the unnecessary use of sharps by 

implementing changes in practice and on the basis of 
the results of the risk assessment, providing 
medical devices incorporating safety-
engineered protection mechanisms 

 

– The practice of recapping shall be banned 
with immediate effect 
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Forskriftsendring – utførelse av arbeid 
18.06.2013 

§ 6.5 

  Ved håndtering av spisse eller skarpe 

gjenstander som kan forårsake skade og eller 

infeksjon fra biologiske faktorer, skal det 

benyttes utstyr med sikkerhetsmessige 

beskyttelsesmekanismer, der slikt utstyr er 

tilgjengelig og egnet for formålet. 
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Stikkskader 

• Førstehjelp 

– Ved stikkskade med spontan blødning 

anbefales det å tilstrebe litt blødning ved 

forsiktig klemming 

– Ved stikkskader uten spontan blødning 

skal man ikke framkalle blødning 

– Vask/skyll grundig med vann 

– Desinfiser tilslutt med Klorhexidin 

spritoppløsning 5mg/ml eller 

desinfeksjonssprit (70%) 
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Klassifikasjon av smittsomhet for 

blodbårne agens i yrkessammenheng 

Smitteførende Mulig 

smitteførende 

Ikke/lite 

smitteførende* 

Blod Spinalvæske Avføring 

Blodkomponenter Peritonealvæske Ekspektorat 

Perikardvæske Tårevæske 

Sårsekret Oppkast 

Fostervann Nesekret 

Pleuravæske Svette 

Leddvæske Urin 

Vaginalsekret Morsmelk 

Sæd Spytt 

Helsetilsynet, IK 2552, 1997 
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Stikkskader 

• Økt risiko 

– Stor blodmengde 

(transfusjon) 

– Synlig blod på 

gjenstanden 

– Dyp skade  

– Hul nål  

– Høygradig viremi 

– For HBV: HBeAg 

positiv  
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Stikkskader 
• Lavere risiko 

– Stikk gjennom hanske 

– Ytterligere reduksjon 

ved doble hansker 

 

 

– Mucokutan 

eksposisjon  

 



P.E.Akselsen 2013 

Blodsmitteagens 

Hepatitt G 

Hepatitt D 

HTLV 

Prioner 

HIV 

Hepatitt C (HCV) 
Hepatitt B (HBV) 
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Tilfeller av akutt hepatitt B  

per 100 000 innb. i Norge meldt 1975 – 2012   
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Kronisk hepatitt B tilfeller meldt 

Folkehelseinstituttet 1992- 2008 
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Hepatitt C (HCV) 

• Virussykdom som overføres ved 

blodsmitte, og ved andre, dels ukjente 

smittemåter 
• Overføring av blod og blodprodukter (blødere) 

• Sprøytedeling (Intravenøse stoffmisbrukere) 

• Tatoveringer/scarring 

• (Seksuell overføring) 

• Lav risiko for mor-barn smitte 

• 20 000 HCV positive i Norge, eller flere ? 
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Anti-HCV-status i relasjon til 

sprøytetid blant injiserende 

stoffmisbrukere i Oslo 2002-2004 

(MSIS 51/2004) 



P.E.Akselsen 2013 MSIS 50/2005 
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Hepatitt C (HCV) 

• Tidligere antatt lav smitterisiko til 

helsepersonell 

• Tromsø-saken 
• Kirurg oppdaget HCV-positiv i 2007 

• 2 pasienter funnet positive 

• Omfattende ”look-back”, til sammen 10 pasienter 

smittet inklusive sannsynlig smittekilde 

• Beregnet smitterisiko kirurg til pasient, 3.7%  

• Problemstillinger 

– Look-back, omfang, organisering, informasjon 

– Helsearbeider: Anonymitet, karriere,  

 
Olsen K. Ann Thorac surg 2010;90;1425-33 
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HIV-infeksjon i Norge etter 

smittemåte og diagnoseår (MSIS) 
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Blodsmittevirus og smitterisiko for 

helsepersonell 

Antall 

smittebærere 

i Norge (ca) 

Smitterisiko 

(gj.snittlig) 

ved 

stikkskade 

Smittet 

helse-

personell i 

Norge 

Hepatitt B 20 000 30%  

(5-60%) 

0-2/år 

Hepatitt C 20 000 3% ?? 

HIV 4 000 0.3% Ingen  

(i Norden) 



Vaksinasjon mot hepatitt B 
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Hepatitt B Engerix ® 
• Antistoff (HBs antistoff) dannes hos 90-95%, 

mange faktorer påvirker anslag 

• Vaksinen må settes intramuskulært for 

adekvat effekt 

• Grunnvaksinasjon 
• 1 dose v. 0, 1 og 6 mnd. 

• Mål antistoff etter 1(-6) mnd 

• Hurtigvaksinasjon (Etter stikkskader) 
• 0, 1 og 2 mnd + etter 1 år 

• (0, 7 og 21 d + etter 1 år) 
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Antistoffmåling (HBsAb) 

• Bør gjøres hos alle med yrkesmessig indikasjon 

• >100 IU/l 
• Antatt livslang beskyttelse, trenger ikke måle antistoff senere, 

revaksinasjon/boosterdose unødvendig 

• 10-100 IU/l Kortvarig beskyttelse, revaks 1 dose etter 1-2 år 
og 1 dose 10 år deretter 

• < 10 IU/l Usikker beskyttelse. Gi dose nr. 4, mål igjen, hvis 
fortsatt under 10, gi 2 doser til 

• Tidligere fullvaksinerte med risiko for HBV og 
ukjent antistoffnivå 

• Mål antistoff 

• <100 IU/ml =>Boosterdose og ny måling 

• Ufullstendig vaksinerte 
• Individuell vurdering, 1, 2 el. 3 nye doser 

• Ingen vaksinedoser er bortkastet 

• Antistoffmåling etter siste vaksinedose 



Behandling etter stikkskade 
PEP – Post Exposure Prophylaxis 
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Hepatitt C (HCV) 

• Profylakse: 

– Ingen tilgjengelig vaksine 

• Posteksposisjonell profylakse 

– Intet anbefalt eller dokumentert regime 

Oppfølging med blodprøver etter 

smittesituasjon,  

Dersom man er blitt smittet bør behandling 

iverksettes, sannsynligvis nær 100% 

effektivt når den startes e. 6-12 mnd. 
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HIV 
• Posteksposisjonell profylakse 

– Spesialister/legevakter 

• I Norge kun anbefalt ved sikker HIV-positiv kilde  

– eller stor risiko for HIV-positiv kilde 

– Behandling med HIV-medikamenter (4 uker) 

 

 

 

 

 

 

 

• Bør startes snarest (timer)! 

•Medikamentpakke bør finnes på 

sykehus 

Adekvat profylakse svært effektivt! 
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Posteksposisprofylakse 

• Tiltak avhenger av: 

– Eksponering  

– Kilde-HBsAg status 

– Vaksinasjonstatus hos den eksponerte 

 

 

 

 

Hepatitt B 
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Risikovurdering – Kilde: 
• Kjent kilde, HBsAg positiv 

• Kjent kilde, HBsAg status ukjent 
– Prostituerte, MSM, IVDA 

– Høyendemisk opprinnelsesland  
• Lavendemiske land*:  

– Hele Vest-Europa (inkludert Hellas, Kypros, Tyrkia)  

– Øst-Europa: Estland, Latvia, Polen, Ungarn, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia  

– Nord-Amerika: USA, Canada (unntatt urbefolkning i Alaska, Nord-
Canada og Grønland)  

– Latin-Amerika: Argentina, Chile, Cuba, Uruguay  

– Oseania: Australia, Ny Zealand  

– Asia: Japan  

 

• Ukjent kilde 
– HBV meget robust virus, kan overleve >1 uke utenfor kroppen 

– Svært smittsomt 

– Uforsvarlig henslengte sprøytespisser regnes som 
smitteførende 

 

*MSIS nr. 9; 2008 



P.E.Akselsen 2013 www.fhi.no =>E-bøker => Smittevernboka => Hepatitt B 

http://www.fhi.no/
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Stikkskader - oppsummering 

• Hepatitt C  
– Ingen profylakse indisert, skal følges med blodprøver, tilby 

behandling dersom smittet 

• HIV  
– Profylakse (tablettbehandling) aktuelt ved HIV-positiv kilde 

– Skal iverksettes umiddelbart 

– Beredskapspakker for behandling bør finnes på alle sykehus 

• Hepatitt B 
– Høy grad av smittsomhet 

– Vaksinasjon av risikogrupper 

– Profylakse (vaksine + immunglobulin) til ubeskyttede etter 
eksponering 

– Tiltak skal iverksettes ved mulig HBsAg positiv kilde 
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Stikkskader - melding 

• Betydelig underrapportering 

– Årsaker 
• Meldekultur 

• Redsel for sanksjoner 

• Byråkratiske meldesystemer 

– Konsekvenser 
• Risiko for sykdomsutvikling, smitte til partnere, familie 

og pasienter 

• Vanskeligere å dokumentere yrkesskade/yrkessykdom 

• Dårlig grunnlag for å drive infeksjonsforebyggende 
arbeide 
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Rapporterte og ikke-rapporterte stikkskader ved Haukeland 

universitetssykehus 2003-2007
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Melding av stikkskader 

• Konsekvenser av manglende melding og 

oppfølging 
• Smitte til pasienter, familie, partnere etc. 

• Reduserte muligheter til effektiv behandling (HCV, 

HIV) 

• Dokumentasjon av yrkesskade 

 

 


