
 

Flytskjema ved stikkskadeuhell  
 

− Flytskjemaet gir en oversikt over gangen i stikkskadehåndtering (tilgjengelig i wordformat) 

− Prosedyrer og vurderinger ved stikkskadeuhell Se FHIs prosedyrer i Smittevernveilederen 

− Se også kapitel om PEP-hiv s. 30 i Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv (2022) 

− Det forutsettes at arbeidsplassen har rutine som oppgir hvem som gjør hva og hvor 
vaksiner/medikamenter er tilgjengelig når det er aktuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Av: smittevernsykepleiere ved sykehusene i Helse Nord/ Publisert 30.06.2020/ Sist oppdatert 15.07.2022 
 

 

A

Ikke kjent/ikke sannsynlig smitte hos kilde:

Vurdering og tiltak i løpet av 48 timer 

Utfør førstehjelp. Få hjelp av leder/kollega.                    

Den skadde tar blodprøve ("null-prøve") så 
snart som mulig. (Hiv, Hepatitt B, Hepatitt C) 
Bruk rubrikk "stikkskade/blodsmitte" på 
rekvisisjon.

Noter personnummer til kilde,                                 
innhent samtykke og ev. ta blodprøve av kilde 
(Hiv, Hepatitt B, Hepatitt C) Bruk rubrikk
"stikkskade/blodsmitte" på rekvisisjon.

Riskovurdering: Sjekk arbeidsplassens rutine 
for hvem som skal bistå den skadde med 
riskovurdering

Fyll ut arbeidsplassens 
skademeldingsskjema/avvikskjema 

Videre kontroll med blodprøver og ev. 
oppfølging av vaksine avtales med den som 
har ansvar for oppfølging i hht arbeidsplassens 
rutine

B

Kjent/sannsynlig hiv el. hepatitt B hos kilde: 

Vurdering og tiltak haster

Utfør førstehjelp. Få hjelp av leder/kollega, og 
kontakt lege øyeblikkelig. Er posteksponerings-
profylakse (PEP) aktuelt skal det gis snarest og 
innen 48 timer. 

Hiv hos kilde: Lege vurderer oppstart med PEP-
hiv, som gis innen 4 timer hvis mulig (og før det 
er gått 48 timer) Hepatitt B hos kilde: Vaksine 
vurderes ut fra vaksinasjonsstatus. Hvis 
indikasjon: Hepatitt B-immunglobulin innen 48 t.

Den skadde tar blodprøve ("null-prøve") så snart 
som mulig etter eksponering. (Hiv, Hepatitt B, 
Hepatitt C) Bruk rubrikk "stikkskade/blodsmitte" 
på rekvisisjon.

Noter personnummer til kilde, innhent 
samtykke og ta ev. blodprøve av kilde (Hiv, 
Hepatitt B, Heptatitt C) Bruk rubrikk
"stikkskade/blodsmitte" på rekvisisjon.

Fyll ut arbeidsplassens  
skademeldingsskjema/aviksskjema 

Videre kontroll med blodprøver og ev. 
oppfølging av vaksine avtales med den som 
har ansvar for oppfølging i hht arbeidsplassens 
rutine

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/17.-stikkuhell-pa-sproyter-posteksp/?term=&h=1#prosedyrer-ved-stikkskader-og-andre-blodeksponeringer-i-helsetjenesten
https://www.legeforeningen.no/contentassets/a15833e35cff41b2b63ad46615b1060d/hivretningslinjer2020_final120520.pdf

