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Uheldshåndtering 
 

Stik- eller skæreuheld: 
 

Hvis du stikker/skærer dig på et instrument, der har været i kontakt med patienter/patientmateriale, 

skal du sørge for: 

 

1. at skylle/afvaske området med vand og sæbe 

2. at påføre området ethanol (70-85%) 2 gange 

3. at ringe 1813 for at blive henvist til Akutmodtagelse (skadestue) for opfølgning på mulig 

eksposition for hepatitis B og C samt HIV. Her foretages følgende: 

 

 risikovurdering af uheldet foretages af en læge 

 der tages blodprøve til test for hepatitis B antigen og antistof samt hepatitis C antistof 

 vaccination mod hepatitis B (bør startes snarest efter uheldet og senest efter 48 timer) 
 

Hvis du er fuldt vaccineret mod hepatitis B og efter vaccination har vist et tilstrækkeligt antistofrespons (>10 IE), 

skal du ikke testes eller vaccineres yderligere. 

 

 ved sikker eller stærkt begrundet mistanke om udsættelse for HIV-smitte kontaktes 

infektionsmedicinsk afdeling mhp. vurdering af evt. antiviral behandling (PEP) 

 

4. at udfylde en registreringsblanket til stikskader med beskrivelse af hændelsesforløbet 

(herunder om patienten har en kendt smitsom sygdom, fx HIV eller hepatitis B) mv.  
 

Registreringsblanketterne findes i rum 29.1.24, 31.1.26 og 31.2.24. Blanketten underskrives af områdeleder, der 

fremsender kopi til den daglige arbejdsmiljøleder, og du modtager selv en kopi. Denne registrering er 

dokumentation for, at hændelsen har fundet sted og vil kunne anvendes ved krav om arbejdsskadeerstatning, 

såfremt uheldet medfører infektion og sygdom. Anmeldelse til Arbejdstilsynet skal kun ske ved fravær over en dag. 
 

Stænk eller sprøjt i øjne: 
 

 Ved stænk i øjnene skal der straks skylles med rigelig øjenskyllevæske eller vand, 

gerne isotonisk saltvand (0,9%) 

 Ved stænk med blod skal du ringe 1813 for henvisning til Akutmodtagelse (som under 

stik- eller skæreuheld, punkt 3 + 4) 

 Efter uheld med syre- eller basestænk skal der skylles i mindst 15 minutter. Se 

endvidere sikkerhedsdatablad for det specifikke stof 
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