Se även flödesschema för Handläggning av stickskada på student (vardagar, kvällar och helger).

SÅ GÖR DU OM OLYCKAN INTRÄFFAR
Handläggning av stickskada när Studenthälsan är stängd

• FREDAGSKVÄLLAR
• LÅNGHELGER
• TERMINSUPPEHÅLL

STUDENTEN
Ska omedelbart vid stick-/stänk-/skärskada:
• Tvätta och desinfektera enligt rutin.
Studenthälsans
telefonsvarare:
lämna information
så ringer vi upp!

08-524 835 60

Ska därefter:

• Kontakta sin handledare.
• Ringa Studenthälsans telefonsvarare 08–524 835 60,
lämna namn, telefonnummer och att det gäller en stickskada.
Studenten blir uppringd när Studenthälsan åter är bemannad.
• Lämna ifylld stick-/skärskadejournal till Studenthälsan.
• Rapportera skadan i KI:s incidentrapporteringssystem.

HANDLEDAREN / UNDERVISANDE PERSONAL
• Initierar smittsamhetsbedömning med stöd av ansvarig läkare på avdelningen/mottagningen och
bedömer eventuell smittorisk.
• Ansvarar för att Studenthälsan får avidentifierade provsvar på indexpatient (via stick-/skärskadejournal).
Indexpatient: aktuell individ som kan vara smittkälla

RISKPATIENT

INDEXPATIENT

Kontakta infektionsjouren:

Patientansvarig läkare:

KS Huddinge 08-585 800 00 (vx)
SÖS: 08-616 10 00 (vx)

Provtagning indexpatient:

Infektionsjouren:
• Gör en profylaxbedömning inom
2 timmar.
• Ordinerar nollprov vilket ska
omfatta hepatitserologi (B+C)
och HIV-serologi.
• Hänvisar till Studenthälsan för
uppföljning.

• Kräver medgivande av
patienten.
• Akutmärkt hepatitserologi
(hepatit B+C) + HIV-serologi.
• Läkaren meddelar provsvar
till handledare och/eller
Studenthälsan.

Studenthälsan:
• Informerar om arbetsskadeanmälan
+ incidentrapportering.
• Hanterar fortsatt uppföljning
(2 och 6-månadersprov).
• Erbjuder samtalsstöd vid behov.

*Nollprov, HBsAg, HBc-Ak, HBs-Ak, HCV-Ak, HIV 1/HIV 2 ag/ak.
Skickas på pappersremiss kombikakod: 98247010M01
Svarsenhet: Karolinska Institutet, Studenthälsan
Alfred Nobels Allé 8, 141 52 Huddinge
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EJ RISKPATIENT
Om >48 h innan
Studenthälsan öppnar:
Student med icke bekräftad
immunitet mot Hepatit B:
• Nollprover* tas på plats (alt. via
närakut eller motsvarande).
• Kontakta vaccinationsbyrå för
påfyllnadsdos/vaccin mot Hepatit
B (se kontaktuppgifter under
Vaccination på vår webbsida inom
48 h). Om vaccinationsbyrå stängd
rådgör med infektionsjour.
Student med bekräftad immunitet mot Hepatit B (3 doser vaccin
och serologiskt prov som bekräftad
immunitet):
• Kontakta Studenthälsan
nästkommande vardag.

Studenthälsan:
• Ordinerar nollprov (ska tas första
vardagen efter skadan).
• Informerar om arbetsskadeanmälan
+ incidentrapportering.
• Hanterar fortsatt uppföljning
(2 och 6-månadersprov).
• Erbjuder samtalsstöd vid behov.

