Flödesschema för stickskada studenter på VFU, kontorstid

VFU: verksamhetsförlagd
utbildning
Indexpatient: aktuell individ
som kan vara smittkälla

STUDENTEN SKA OMEDELBART:
Vid stick-/skärskada:
-tvätta bort blodet med vatten.
-torka huden.
-desinfektera med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel,
under 2 min.
Vid stänk i ögon, mun och andra slemhinnor:
-skölj rikligt med ögondusch eller fysiologisk natriumklorid.
finns inte detta, använd rikligt med kranvatten.
-ta därefter ut kontaktlinser och skölj igen.
DÄREFTER:
-kontakta din närmaste handledare: i första hand din officiella
handledare men om du inte kan nå denne är det den personal
som du följer just nu som du vänder dig till.
-kontakta Studenthälsan.

HANDLEDAREN/UNDERVISANDE PERSONAL:
-initierar smittriskbedömning: med stöd av medicinskt
ansvarig läkare på avdelningen/mottagningen bedömer man
om patientens blod kan vara smittsamt. Vid behov eller om
ingen läkare finns på
avdelningen/mottagningen/verksamheten kontaktas
jourhavande läkare vid infektionskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset. En bedömning av profylaxbehov (se
nedan) skall göras inom 2 timmar
-kontaktar studenthälsan för rådgivning och information om
stickskadan och att prover tagits på student och indexpatient.

Riskpatient: Kontakta infektionsjouren

Åtgärder studenten
INFEKTIONSJOUREN:
-gör en bedömning av profylaxbehov:
Vid risk för HIV- smitta: profylax med
antiretrovirala medel ska ges snarast, helst
inom 2 timmar efter exposition och inte
senare än 36 timmar.
Vid risk för hepatit B-smitta:
ställningstagande till ev.
postexpositionsprofylax bör ske och
påbörjas snarast, helst inom 24 timmar.
Skyddseffekten är inte säkert dokumenterad
vid postexpositionsprofylax given senare än
3 dygn efter exposition.
Vid risk för hepatit C-smitta:
postexpositionsprofylax mot hepatit C finns
ej. Handläggning består av uppföljning och
vid behov behandling.
-Ordinerar s.k. noll-prov vilket skall omfatta
hepatitserologi (B+C) och HIV-serologi.
provtagning skall ske inom 36 h.
-remitterar till Studenthälsan för uppföljning

Ej riskpatient

Åtgärder indexpatienten

Provtagning indexpatient:
-kräver medgivande av
patienten.
-provtagningen omfattar
hepatitserologi (hepatit B+C)
och HIV-serologi

STUDENTHÄLSAN
-skriver blodprovsremiss för s.k. nollprov
-beställer vaccination vid behov.
-Informerar om arbetsskadeanmälan,
försäkring mm
-erbjuder samtalsstöd
-sköter fortsatt uppföljning: (3- och 6månaders prov)

-remitterande läkare
meddelar provsvar till
handledare och eller
studenthälsan

STUDENTHÄLSAN:
-erbjuder samtalsstöd
-Informerar om arbetsskadeanmälan,
försäkring mm
-sköter fortsatt uppföljning: information om
provsvar på prover på indexpatient ,3- och 6månaders prov

Referenser: SLL:s ” Handlingsprogram vid situationer som medför risk för överföring av blodburen smitta till personal, studerande och
praktikanter inom vårdinrättning eller särskilt boende i Stockholms Län”

Studenthälsan Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8, 141 52 Huddinge. Tel 08-52483560

