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Prosedyre for sykepleierstudenter som blir utsatt for uhell i øvingssenteret eller i praksisstudier ved stikkskader, blodsøl og blodsprut ved VID 
vitenskapelige høgskole Fakultet for helsefag studiested Diakonhjemmet Oslo 

 
VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag studiested Diakonhjemmet Oslo og Diakonhjemmet Sykehus (DS) ved Bedriftshelsetjenesten(BHT) har 
utarbeidet retningslinjer for studenter som har vært utsatt for stikkskade, blodsøl og blodsmitte under trening på øvingssenteret ved VID vitenskapelige 
høgskole Fakultet for helsefag studiested Diakonhjemmet Oslo og eller i praksisfeltet både i og utenfor Diakonhjemmet Sykehus.  
 
HENSIKT  
Sikre oppfølging av studenter etter de har vært utsatt for mulig blodsmitte i praksis og hindre evt. sykdomsutvikling.  
 
ANSVAR  
Studenten har plikt til å sette seg inn i prosedyren og følge disse.  
Både lærerveileder/ praksisveileder har ansvar for at studenten får oppfølging i å følge rutiner. 
Bedriftshelsetjenesten sender ut oppfølgingsbrev etter smitteuhellet. 
 
OMFANG  
Prosedyren gjelder alle studenter på ISH som har vært utsatt for mulig blodsmitte mens de er i praksisstudier eller i øvingssenteret.  
 
DEFINISJONER  
Smitteuhell: Episoder der student har stukket seg, fått blodsøl eller blodsprut på slimhinner eller åpne sår. 
Smitteutsatt: student 
Mulig smittekilde: Pasient, medstudent 
Hepatitt B virus: HBV 
Hepatitt B-overflateantigen: AntiHBs (=HBs As) 
Hepatitt B virus S antigen: HBs Ag  
Hepatitt C virus: HCV 
Humant Immunsvikt Virus: HIV 
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PROSEDYREBESKRIVELSE 

• Studenter i praksisperioder på Diakonhjemmet Sykehus som har vært utsatt for mulig blodsmitte skal følge Diakonhjemmet sykehus rutiner. 
Studenten skal da ikke benytte vedlagte skjema. 

• Arbeidsgiver i offentlig og privat helsesektor har plikt til å utarbeide egne prosedyrer og retningslinjer for oppfølging etter mulig smitteuhell. 
Studenten skal følge disse. Studenten skal kontakte nærmeste leder eller praksisveileder i praksisfeltet for videre oppfølging ved uhell.  

• Høgskolens meldeskjema skal benyttes i andre praksisfelt for student som er utsatt for mulig blodsmitte i praksis. Se lenke til skjema.  

 
• Høgskolen følger de nasjonale retningslinjer (www.lovdata.no. Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]. (1994-08-05) og 

Veileder til Smittevernloven, IK-2552: Forebygging av blodsmitte i helsevesenet, Statens helsetilsyn) 
 

 
Anbefalte retningslinjer:  

• Potensiell smittekilde identifiseres.  
• Ta blodprøver av  

o Student (smitteutsatt) innen 48 timer etter hendelsen. Blodprøver: HBV, HCV og HIV  
o Pasient (mulig smittekilde) så fort som mulig, senest neste morgen. Blodprøver: HBV, HCV, HIV, ASAT, ALAT, LD og alk. fosfataser 

• Hvis potensiell smittekilde er hepatitt B virus antigen positiv (HBs Ag pos) har praksisstedet ansvar for å iverksette forebyggende behandling. 
• Hvis potensiell smittekilde er HIV positiv/suspekt positiv har praksisstedet ansvar for iverksetting av forebyggende behandling.  
• Dersom potensiell smittekilde er HIV, HCV eller HBV positiv skal studenten følges opp med blodprøver etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder. 
• Dersom blodprøvene rett etter smitteuhellet (0-prøven) hos smittekilde er negative tas kontrollprøve etter 6 måneder.  
• Når meldeskjemaet sendes bedriftshelsetjenesten ved Diakonhjemmet sykehus vil studenten bli fulgt opp med blodprøver etter 6 mnd. hos BHT. 

Denne avtalen gjelder for perioden 2019 - 2021 
 
Oslo, 24.01.19             Oslo, 24.01.19 
___________________________________________       ________________________________________
      
Bedriftssykepleier Kari G. Osnes          Prodekan Torhild Bjerkreim 
Bedriftshelsetjenesten,  
Diakonhjemmet Sykehus          Fakultet for helsefag studiested Diakonhjemmet Oslo 
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VID, vitenskapelige høgskole, studiested 
Diakonhjemmet Oslo  

Retningslinjer for studenter som har vært utsatt for mulig smitteuhell i 
praksis 

Hva gjør du som student? 

 
Prosedyre ved uhell for studenter i øvingssenteret 
 

Meldeskjema må signeres av den som stikkes(smitteutsatt), og av 
lærerveileder og/eller ansvarlige studieleder.  

• Bruk meldeskjema for student som er utsatt for mulig 
blodsmitte i praksis 

 

Prosedyre ved uhell for studenter i praksisfeltet 

 

Meldeskjema må signeres av den som stikkes (smitteutsatt), og av 
ansvarlige praksisveileder der studenten er i praksis 

• Bruk meldeskjema for student som er utsatt for mulig 
blodsmitte i praksis 

• Skjemaet merkes praksisteam, og sendes til VID 
vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet Oslo, 
Studieekspedisjonen, Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo. 

STRAKSTILTAK 

MELDING OM EPISODE DER STUDENT HAR VÆRT UTSATT FOR MULIG BLODSMITTE 

I.   Studenten på øvingspost henter konvolutt med skjemaer i studentekspedisjonen. Følg vedlagte rutiner i konvolutten.  
 Studenten tar blodprøver på poliklinikken/blodprøvetakingsrommet på Diakonhjemmet Sykehus.  
II   Studenter ved praksis på Diakonhjemmet sykehus følger sykehusets retningslinjer. 
III  Studenter i praksis alle andre steder følger praksisstedet rutiner og sender meldeskjema, se link 
1. Ved stikkskader med spontan blødning: 

- La det blø, evt. klem forsiktig 
- Vask og skyll stikkstedet med rikelig vann 
- Desinfiser med Klorhexidinsprit 5mg/ml, evt. desinfeksjonssprit 

2.Ved stikkskader uten spontan blødning: 
- Ikke klem, ikke provoser frem blødning 
- Vask og desinfiser som beskrevet under pkt.1. 

3. Ved blodsprut på slimhinner eller øyne: 
- Skyll straks med rikelig fysiologisk saltvann eller vann. 

4 Ved blodsøl i sår: 
- Skyll straks med rikelig vann 
- Desinfiser med Klorhexidinsprit 5mg/ml, 
      evt. desinfeksjonssprit. 

5.   Ved HIV-smitte: 
          -      Stimuler blødning, skyll eller spyl rikelig, desinfiser med 70% sprit 
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