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Versjon 4.0 
Hygieneperm for sykehjem og langtidsinstitusjoner 

 

 

Blodsmitte 
 

Formål 
Hindre overføring av blodbårne smittestoffer til beboere og personale. 

 

Omfang 

Hepatitt B. er en virusinfeksjon. Voksne som smittes utvikler akutt hepatitt 

(leverbetennelse, gulsott) i 30-50 % av tilfellene. Inkubasjonstid 1- 6 mnd. De fleste 

som smittes med hepatitt B kvitter seg med smittestoffene (HBsAg) og er ikke lenger 

smittefarlige. Noen blir bærere livet ut og representerer smittefare. Sykdommen er 

svært smittsom, og minimale mengder blod kan overføre smitte. Det fins effektiv 

vaksine, aktuell til helsepersonell som er utsatt for særlig risiko for hepatitt B-smitte, 

og dessuten effektiv posteksposisjonell profylakse (Spesifikt immunglobulin – 

Hepatitis-B-Immunglobulin P®) til bruk f. eks etter stikkskader. Immunglobulin må gis 

snarest og senest innen 48 timer, dersom det er indisert. 

 

 

Forenklet tabell for tolking av hepatitt B (HBV)-serologi 

HBsAg Anti-HBc Anti-HBs Tolking 
+ +/- - Akutt hepatitt B/kronisk bærer, høy smittefare 

- + + Gjennomgått hepatitt B, frisk, ingen smittefare 

- - + Sannsynlig vaksinert mot hepatitt B, ingen 

smittefare 

 

Hepatitt C. er en virusinfeksjon. Gir vanligvis ikke akutt, men kronisk hepatitt 

(leverbetennelse) med sparsomme og uspesifikke symptomer og svingende, lett 

forhøyet ALAT. På lengre sikt (flere tiår) vil mange av disse få cirrhose (skrumplever) 

og/eller leverkreft. Moderne kombinasjonsbehandling kan helbrede 50-80 %, de blir 

da kvitt viruset og er selv ikke smittefarlige lenger, samtidig som risikoen for 

skrumplever og leverkreft reduseres betydelig. Inkubasjonstid vanligvis 1-3 mnd. 

Hepatitt C er mindre smittsom enn hepatitt B. I Norge er de fleste smittet gjennom 

intravenøst sprøytemisbruk, noen gjennom overføring av blodprodukter (blødere) og 

for en del kjenner vi ikke smittemåten. Personer med bekreftet positivt anti-HCV 

testresultat må i utgangspunktet foreløpig regnes som kronisk bærere av hepatitt C-

viruset og som smitteførende. Kontrollprøver av Anti-HCV eller HCV-RNA (PCR) er 

aktuelt for vurdering av indikasjon for, eller effekt av behandling. Personer som har 

gjennomgått behandling og er erklært ”virusfrie” av kompetent lege regnes ikke som 

smitteførende. 

 

Det finnes ingen vaksine. Det er ingen profylakse etter eksposisjon. Kronisk hepatitt 

C-infeksjon kan behandles (kombinasjonsbehandling) for å forebygge alvorlig 

leversykdom. 

 

HIV / AIDS er en virusinfeksjon. Kan gi et akutt mononukleose (kyssesyke) - lignende 

bilde ved primærinfeksjon. Vanligvis følger et symptomfritt intervall på flere år før 

immunsystemet begynner å svikte og pasienten rammes av såkalte opportunistiske 

infeksjoner og utvikler AIDS. Det finnes i dag effektiv behandling med kombinasjoner 

av flere medisiner som, når den settes inn til rett tid, kan holde viruset i sjakk og 

immunsystemet intakt i mange år og hindre AIDS - utvikling. HIV er mye mindre 

smittsomt enn både hepatitt B og C, studier har vist en smitterisiko på gjennomsnittlig 

ca 0,3 % ved stikkskader. Smitterisikoen varierer mye, stikk på hule nåler, grove 

kanyler og synlig blod på gjenstanden gir økt smitterisiko. Det er aktuelt med 

forebyggende behandling etter stikkskade med gjenstander brukt på HIV-positiv 

beboer, behandlingen må innsettes snarest (timer). 
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Grunnlagsinformasjon / definisjoner 
Med blodsmitte mener vi infeksjoner som kan overføres med blod, blodprodukter, 

kroppssekreter eller vevsvæsker. I helseinstitusjoner skjer dette oftest ved 

stikkskader (inokulasjon), hvor blod eller andre smitteholdige kroppsvæsker føres inn 

gjennom hel hud eller slimhinner.  

 

Blod smitter ikke ved kontakt med hel, intakt hud.  

Sykdommene smitter ikke ved vanlig sosial omgang.  

 

Blodbårne virus er påvist i de fleste sekreter og vevsvæsker fra mennesker, men det 

er først og fremst blod og blodkomponenter som har praktisk betydning som 

smittekilde i yrkesmessig sammenheng. I tillegg regnes følgende kroppsvæsker som 

mulig blodsmitteførende: 

 

 

- Spinalvæske   - Fostervann 

- Peritonealvæske  - Pleuravæske 

- Pericardvæske  - Leddvæske 

- Sæd    - Vaginalsekret 

- Sårsekret 

 

- Enhver annen kroppsvæske med synlig innhold av blod 

 

 

Følgende sekreter og vevsvæsker regnes ikke som blodsmitteførende i yrkesmessig 

sammenheng, men ved blodtilblanding kan de allikevel være smitteførende: 

 

 

- Avføring   - Nesesekret 

- Ekspektorat   -  Svette 

- Tårevæske   - Urin 

- Oppkast   -  Morsmelk 

- Spytt (ofte blodtilblandet ved tannbehandling) 

 

 

Tiltak 

 bruk hansker ved kontakt med eller ved fare for kontakt med blod og 

kroppsvæsker, utfør håndhygiene når hanskene er tatt av 

 dekk til egne sår med plastbandasje eller flytende plaster, også når du bruker 

hansker 

 bruk munnbind, visir eller vernebriller ved fare for blodsprut  

 bruk beskyttelsesfrakk eller plastforkle ved fare for blodsprut 
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Retningslinjer for håndtering av stikkende og skjærende gjenstander 
 

Stikkskader er den dominerende årsak til yrkesbetinget blodsmitte. Derfor er det 

særlig viktig at alle kjenner reglene for håndtering av sprøytespisser og andre 

stikkende og skjærende gjenstander:  

 bruk tid for å gjennomføre prosedyren 

 vær forsiktig ved håndtering av spisse og skarpe gjenstander som sprøytespisser, 

suturnåler, skalpeller, skalpellblad, glass o.l. 

 beskyttelseshylsen til sprøytespisser skal ikke settes på igjen etter bruk. Grunnen 

til dette er faren for å stikke seg på den brukte spissen, fordi en ved en slik 

manøver fører spissen mot egne fingre. Unntaket til denne regelen er kanyler til 

blodprøvetaking med vakumteknikk, der kanylen må skrus ut av holderen etter 

bruk. Det skal da brukes enhånds grep. Dette gjøres ved å plassere 

beskyttelseshylsen i en egen holder eller ved å legge hylsen på et fast underlag 

og føre spissen inn uten å holde i beskyttelseshylsen. 

 ta ikke fra hverandre kanyle og sprøyte etter bruk, men kast sprøyten med 

kanylen sittende på direkte i emballasje beregnet for dette formål. 

 beholdere for brukte sprøyter og lignende skal finnes på det stedet der sprøyten 

brukes  

 beholdere for stikkende/skjærende avfall skal aldri fylles mer enn ca 2/3 fulle. 

Mange stikkskader har skjedd i forbindelse med at helsearbeidere har prøvd å 

dytte sprøyter ned i nesten fulle beholdere. 

 

 

Emballering av stikkende / skjærende avfall, se Avfallshåndtering, kap. 14 
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Stikkskader 
 

Grunnlagsinformasjon 

Situasjoner der materiale som kan inneholde blodbårne smittestoffer trenger gjennom 

intakt hud som følge av stikk/skjæreskade eller bitt, eller kommer i direkte kontakt 

med slimhinner (øye, nese, munn/svelg eller åpne sår). 

 

Tiltak 

 

Førstehjelp     

Ved stikkskade med spontan blødning anbefales det å tilstrebe litt blødning ved 

forsiktig klemming omkring stikkstedet. Det anbefales ikke å framkalle blødning etter 

overfladiske stikkskader uten spontan blødning. Vask deretter med vann i minst 10 

minutter og desinfiser området til slutt med Klorhexidin spritoppløsning 5mg/ml eller 

70 % desinfeksjonssprit. 

 

Blodprøver 

Blodprøver tas av den som er eksponert (utsatt for skaden), og hvis mulig av den 

beboer (smittekilden) blodet stammer fra dersom vedkommende samtykker. 

(Samtykke er nødvendig, kfr. Smittevernloven § 3.7) 

Av beboer tas følgende prøver: HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV.  

Av den eksponerte tas i første omgang følgende prøver: Anti-HBs, HbsAg (hvis Anti-

HBs er negativ), Anti-HCV, Anti HIV, ASAT/ALAT. 

Formelt skal bedriftshelsetjenesten være rekvirent for prøvene. Blodprøvetaking, 

se tillegg med egne rutiner bakerst i dette kapittel 

 

Behandling / posteksposisjonell profylakse 

Dersom smittekilden (beboeren) har hepatitt B eller HIV, eller det er særlig grunn til å 

mistenke dette, ta umiddelbart kontakt for å avklare evt. behandling / 

posteksposisjonell profylakse, se tillegg med egne rutiner bakerst i dette kapittel. 

 

Skademelding 

Alle stikkskader/sprutskader/uhell med eksposisjon for blod eller kroppsvæsker skal 

meldes til bedriftshelsetjenesten på fastsatt skademeldingsskjema, se tillegg med 

egne rutiner bakerst i dette kapittel. 

 

Vaksinasjon mot hepatitt B 

Retningslinjer for bruk av hepatitt B-vaksine er gitt av Sosial og helsedepartementet 

14. juni 1996. Det er utarbeidet mer detaljerte retningslinjer for sykehusansatte i 

Helse Vest. Ved langtidsinstitusjoner vil det trolig bare være følgende ansatte som bør 

tilbys hepatitt B-vaksinasjon: 

 personale som pleier kronisk HBsAg-positive psykisk utviklingshemmede 

 bioingeniører eller sykepleiere som regelmessig tar prøver av hepatitt B-pasienter 

/ hepatitt B-smittebærere (for eksempel HBsAg positive diabetikere) 

 

 

Referanse: Blodsmitte i helsevesenet (veileder til smittevernloven) IK 2552/97. 

www.helsetilsynet.no/publikasjoner.htm  

 

 
 

 
 

http://www.helsetilsynet.no/publikasjoner.htm


Kap. 05 Yrkesbetinget smitte hos helsepersonell                                                    5 

Versjon 4.0 
Hygieneperm for sykehjem og langtidsinstitusjoner 

 

 
Vaksinasjon av personalet mot influensa 
 Helsepersonell som deltar i pleie eller behandling av beboere i risikogruppene 

(bl.a. beboere på alders- og sykehjem og alle >65 år) bør hvert år tilbys 

vaksinasjon mot influensa 

 Sykehjem og andre langtidsinstitusjoner for eldre bør ha systemer for årlig å 

kunne tilby de ansatte influensavaksine 

 

Helsepersonell utsettes for influensasmitte fra beboerne, og kan også smitte beboerne 

dersom de selv er syke. Norske helsemyndigheter anbefaler at helsepersonell som 

deltar i behandling og pleie av beboere i risikogruppene årlig tilbys vaksinasjon mot 

influensa. Dette beskytter beboere mot influensasmitte, og hindrer at helsetjenester 

blir satt ut av spill hvis mange ansatte er syke samtidig. De ansatte har en egen 

helsegevinst ved å beskytte seg mot influensasmitte. 

 

 

Referanse: Nasjonalt folkehelseinstitutt www.fhi.no 

 

http://www.fhi.no/

