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Studenthälsan

Till utresande studenter

REKOMMENDATIONER VID ARBETSSKADA/STICKSKADA MED RISK FÖR
BLODSMITTA
EXEMPEL PÅ ARBETSSKADA/STICKSKADA:
Blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i
ögon vid provtagning, injektion eller suturering.
SMITTRISKBEDÖMNING görs av ansvarig läkare/arbetsledare/handledare på
praktikplatsen.
SAMTAL/RÅDGIVNING:
Student eller ansvarig på praktikplatsen kan vid behov på kontorstid kontakta
företagssköterska på Studenthälsan Karolinska Institutet.
I en akut situation, om exposition skett av känt eller starkt misstänkt HIV-infekterat blod
eller andra djupa kroppsvätskor på skadad hud, slemhinna eller i ögon, kan profylaktisk
behandling övervägas. I sådant fall bör studenten kontakta svensk beskickning/konsulat i
aktuellt land, alternativt jourhavande infektionsläkare, inom 72 tim.
PROVTAGNING VID STICKSKADA (HEPATIT -B, -C och HIV):
1. 0-prov (utgångsvärden) tas om möjligt på praktikplatsen.
2. Studenten kontaktar Studenthälsan för remiss till uppföljande provtagning efter 3 och 6
månader.
ARBETSSKADEANMÄLAN
Fyll i ”Anmälan om arbetsskada” från Försäkringskassan och ”Personskadeförsäkring för
studenter” från Kammarkollegiet.
1. Om arbetsskada har inträffat utomlands görs skadeanmälan hos svensk beskickning
eller svenskt konsulat. Beskickningen eller konsulatet skall omedelbart ombesörja
undersökning som kan behövas och därefter sända handlingarna i ärendet till
Försäkringskassan. (SFS 1977:284, 11§)
2. Försäkringskassan. Originalet sänds till Försäkringskassans inläsningscentral, LAF,
831 88 Östersund.
3. Kopior till studenten, respektive institutions arbetsmiljögrupp samt
Personalavdelningen, Anne-Marie Windahl, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm.
Ytterligare information hittar du på vår hemsida ki.se/studenthalsan
På kontorstid kan du också ringa Studenthälsans reception: tfn +46 8 524 835 60
Jourhavande infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
tfn +46 8 517 700 00 (växel) eller Huddinge tfn +46 8 585 800 00 (växel).
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