Klar besked om erhvervsbetinget
virussmitte (stikskader m.m.)
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Erhvsbetinget virussmitte
Sundhedspersonalet bliver sjældent
smittet gennem kontakt med krops- og
vævsvæsker.
HIV, hepatitis B og hepatitis C virus
kan smitte ved, at blod eller vævsvæsker bringes ind i en anden persons
blodbane. Da der dagligt på vores
arbejdsplads udføres en lang række
ække
undersøgelser og indgreb, kan
n de
der
være en mindre risiko for smitte.
sm
Hvis du alligevel ved
d ut
utilsigtede
ede
hændelser udsættes
ttes for mulig
ulig vir
virusvirussmitte med HIV
IV eller hepatitis B,
hepatitis C i forbindelse
fo
delse med dit
arbejde,
e, har
h du mulighed
lighed for at blive
unders
dersøgtt og behandlet på
å Re
Regionens
onens
undersøgt
Akutafdeli er o
Akutafdelinger
og skadestuer. Hv
Hvis
skaden er sket skal du blot ringe til
Akuttelefonen, 70150708.
Efterfølgende behandling
ng og
o vaccination betales af din arbejdsgiver.
arbe
Hvordan kommer virus ind
Hvorda
Stik- og skæreudheld
skære
skæ
Sprøjt i øjn
øjne
Sprøjt på slimhinder
Gennem sår og eksem
Hvilke vævsvæsker kan være
smitsomme

Blod
Alle væsker der indeholder
holder synli
synligt blod
Væske fra
a hudblærer
hu
Væsker
er fra
f kroppens
roppens indre hulrum:
F.eks.
eks. rygmarvsvæske, ledvæske,
forstervand
forstervand
Vaginalsekret
nalsekret
Sæd
Vævsvæsker der ikk
Vævsvæ
kke anses som
kk
ikke
smitsomme
(hvis de ikke inde
indeholder synligt blod)
Ur
Urin
Afføring
føring
ng
Opkast
kast
Spyt
Tårer
Tå
Luftvejssekret
Hvor stor er risikoen for virussmitte?
Risikoen er størst ved:
Dybe stik, hvor der er synligt blod på
kanylen eller instrumentet.
Blod og vævsvæsker fra patienter med
sygdommen i udbrud (højviruskoncentration)
HIV-smitte
HIV findes hos mindre en 0,1% af alle
patienter
Smitteoverførsel med inficeret blod er
kun sket i 0,3% af alle stikskader, hvor

vævsvæsken fra kendt smittet indgik
Risikoen ved slimhindekontakt er
endnu lavere, ca. 0,1%
Overførelse af smitte gennem intakt
hud hos sundhedspersonalet er aldrig
rapporteret.
Hepatitis B og C-smitte
Risikoen for smitteoverførsel ved
stikskader med hepatitis B inficeret
blod er 5-40%
For hepatitis C er risikoen ca.2%
Hvis uheldet sker
Sår og hud, der har været udsat,
vaskes med vand og sæbe, hvis muligt
brug hospitalssprit eller klorhexidinsprit
Slimhinder skylles med vand
Notér patientens data, hvis de kendes
Ring hurtigst muligt til Akuttelefonen,
70 15 07 08
HIV
Der er på nuværende tidspunkt ingen
vaccine mod HIV-smitte.
Hepatitis B
Vaccine mod hepatitis B efter stikuheld
mindsker risikoen for smitteoverførsel
eller giver et mildere sygdomsforløb.
Hepatitis C

Der er på nuværende tidspunkt ingen
vaccine mod hepatitis C.
Hvad sker der i Skadestuen
Akutafdelingen/Skadestuen foretager
en vurdering, om du kan være virussmittet, og om du derfor skal have
behandling.
Grupper med relativ høj risiko for at
være smittebærere
Nuværende og tidligere stofmisbrugere
(sprøjte)
Mænd der har sex med mænd
Patienter med blødersygdom
Patienter der tidligere har fået mange
blodtransfusioner
Personer med langvarige ophold i
områder, hvor forekomsten af infektioner er høj (Asien og Afrika)
Blodprøver
Der tages blodprøver (basisværdier).
Svarene på blodprøverne bliver sendt
til din egen læge.
Behandlingen
Er afhængig af risikovurderingen.
HIV
Behovet for forebyggende HIV-behandling vurderes af sygehuset.
Hepatitis B

Uanset vaccinationsstatus bliver alle
tilbudt hepatitis B vaccination.
Opfølgende vaccination af afhængigt
af blodprøvesvar.
Hepatitis C
Der er ingen vaccine mod hepatitis C.
Hvad skal du selv gøre efter
skadestuebesøget?
Blodprøvesvarene går til din egen
ege
læge, hvor du skal henvende
nde dig der
for at få svar og information
informat
rmation om
vaccination, behandling
behandlin
dling og kontrol.
Opfølgning på vacc
vaccination
n foreta
foretages
efter 1, 2 og 12 måneder.
eder.
Din egen læg
æge foretager
retager også kontrol
kontrollæge
blodprøver
øver efter 1,, 3 og 6 måneder. Du
får nærmeree information om dette
d
å
på
Akut
Akutafdelingen/Skadestuen.
Din arbe
arbejdsgiver
sgiver betaler behandl
andlingen.
behandlingen.
Hvis du ønsker blodprøver ta
tage
taget
anonymt, kan du tale med
ed personalet
på Akutafdeling/Skades
adestue.
Akutafdeling/Skadestue.

arbejdsskade til din lokale
ale arbejdsmil
arbejdsmiljøgruppe.
Du bør tale
ale med arbejdsmiljøgruppen
jdsmiljøgruppe
hvordan
om, hvor
ordan fremtidige uheld kan
forebygges.
foreby
rebygges.
bygg
Sm te med HIV, hepatitis B og
Smitte
Arbejdsskahepatitis
titis C er o
optaget
aget på Arbejd
bejdsskadestyrelsens
styrelsens liste over er
erhver
hvervssygerhvervssygdomme.
Forholdsregler
Den skaderam
skaderamte
amte kan uden begrænsning
fortsætte sit normale arbejde.
Da HIV og
o hepatitis kan overføres
seksue
ksuelt, tilrådes brug af kondom indtil
seksuelt,
negativt blodprøvesvar foreligger 6
nega
måneder efter uheldet.
må
Du kan få flere oplysninger og vejledning hos din egen læge, din lokale
arbejdsmiljøgruppe, AIDS linien, tlf.nr.
33911114, Stikboksen.dk
Reff.Arbendsbiljoweb.dk, Stikboksen.
dk, Sundhedsstyrelsen.dk, Sundhed.dk,
sst.dk og at.dk
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Du skal
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