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Dine rettigheter ved yrkesrelatert blodsmitte





Aktuelle smittsomme 

sykdommer ved stikkskader

• Hepatitt B (30%)

• Hepatitt C  (3%)

• HIV            (0,3%)



Hvordan forebygge blodsmitte?

• Unngå stikkskader 

• Være vaksinert mot Hepatitt B

• Kjenne til hvordan man får ø-hjelp når 

skaden har skjedd



Hvordan unngå stikkskader?

• Opplæring i hvordan man utfører 

prosedyrer for å minimere fare stikk, kutt 

og sprut 

• Opplæring i trygg håndtering av utstyr med 

stikkende og skjærende egenskaper

• Hva betyr dette i praksis?



Nøytral sone

• Sterilt pussbekken el benyttes for 

overlevering av skjærende og stikkende 

utstyr istedenfor at utstyr leveres fra hånd 

til hånd



Kanylebokser

• Kanylebokser bør være en del av ”plukklisten”

• Skjærende og stikkende engangsutstyr kastes 

umiddelbart i kanylebokser  

• Ha boksene så nær brukerstedet som mulig. 

• Fyll boksene bare ¾ fulle og forsegl dem før 

transport 



Kanyler

• I de tilfeller det fins kanyler med 

beskyttelsesmekanismer på markedet, 

skal disse velges. Dette er lovpålagt. 

• Ikke sett beskyttelseshetter tilbake på 

brukte kanyler. 

• Ikke fjern brukte kanyler fra sprøyter. 

• Ikke bryt og bøy kanyler. 



Kulturen på operasjonsstua

• God kommunikasjon mellom alle aktører 

som er tilstedet under operasjonen

• Bevare roen 

• Sørge for godt samarbeidsklima

• Ha god oversikt over utstyret



Når uhellet er ute…

• Ved søl av blod i åpne sår, stikk eller kutt

• La det blø. Ikke provoser frem blødning hvis det ikke blør

• Vask rikelig med såpe og vann

• Desinfiser med desinfeksjonssprit 70% / klorhexidin 

5mg/ml i 3-4 min

• Ved blodsprut i øyne, nese eller munn

• Skyll rikelig med vann / fysiologisk saltvann

• Skyll evt munn med hydrogenperoxid 3%; 5ml i et glass 

vann i 3-4 min



Hepatitt B positiv smittekilde

• Hepatitt B immunglobuliner snarest mulig 

og helst innen 48 timer

• Vaksine



HIV-positiv smittekilde

• Profylakse raskest mulig og helst innen 4-

48 timer

• Behandling pågår i 28 dager



Hepatitt C positiv smittekilde

• Ingen forebyggende behandling men 

behandling ved påvist sykdom



Kronisk smitteførende Hepatitt 

B, Hepatitt C eller HIV

Hva nå?



Rettigheter ved yrkessykdom

• Arbeidstakerrettigheter

• Forsikring vi NAV og arbeidsgiver



Arbeidstakerrettigheter

• Dersom man har smittsom blodsykdom kan det føre til 

visse arbeidsrestriksjoner av hensyn til 

pasientsikkerheten

• Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året 

arbeidstaker er sykemeldt

• Ved yrkessykdom strekker arbeidsgivers plikt til 

tilrettelegging om omplassering seg lenger enn ved 

annen type sykdom



Yrkesskadeforsikring

• Arbeidstaker er dekket av 

forsikringsordning via NAV og 

arbeidsgivers private forsikring

• Utgifter til behandling av yrkesskade 

dekkes av forsikringen

• Dersom sykdommen medfører inntektstap 

dekkes dette av forsikringen



Ervervsmessig uførhet

• Ved ervervsmessig uførhet på 100% 

settes erstatningssummen til 15G

• Erstatningssummen reduseres ved lavere 

uførhet



Medisinsk invaliditet

• Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg 

menerstatning på følgende måte:

• 15-29%: 1G

• 30-70%: 2G

• >70%   : 3G

• Dette utbetales årlig eller som engangssum etter eget 

ønske



Oppsummering

• Dersom man blir smittet av Hepatitt, HIV 

eller annen sykdom på jobb er man dekket 

av yrkesskadeforsikring via NAV og 

arbeidsgivers forsikring. 

• Dette vil blant annet dekke utgifter til 

behandling og evt inntektstap

• Det å ha smittsom sykdom vil kunne gi 

visse arbeidsrestriksjoner av hensyn til 

pasientsikkerheten



Oppsummering

• Ved yrkessykdom strekker arbeidsgivers 

plikt til tilrettelegging om omplassering seg 

lenger enn ved annen type sykdom



Takk for oppmerksomheten 


