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RISKEN MED STICK
OCH SKÄRSKADOR I VÅRDEN
Att hantera stickande- eller skärande utrustning
och blod är vardag för de flesta som arbetar inom
sjukvården. Hanteringen är dock långt ifrån riskfri.
Under den senaste tioårsperioden har närmare
80 procent råkat ut för incidenter i hanteringen av
stickande och skärande utrustning eller exponering
av blod.
Ett nålstick eller en skärskada i samband med provtagning,
injektioner av vätskor och läkemedel, eller hantering av avfall innebär
risk att smittas av hepatit B, hepatit C och HIV. Därutöver är incidenter
av detta slag förknippade med stor oro.
Tiden mellan en incident och ett slutligt provsvar är förenad med
lång ovisshet. Olyckor med stickande och skärande utrustning kan
förebyggas med hjälp av fortbildning, bra rutiner och uppföljning.
Trots problemets stora omfattning och de risker som är förknippade
med incidenterna, brister rapporteringen kring denna typ av
arbetsskador. Det gör att mörkertalet i statistiken är stort och att
kunskapen om stick- och skärskador är bristfällig. Vårdförbundet har
därför tillsammans med Sjukvårdens LeverantörsFörening (SLF) låtit
genomföra en enkätundersökning bland sina medlemmar.
Undersökningen är en del av ett europeiskt samarbete mellan
patientorganisationer, vårdpersonal och leverantörsföreningar till
sjukvården. Arbetet syar till att i en säker, effektiv och patientnära
vård öka medvetenheten om riskerna med stick- och skärskador. Ett
långsiktigt mål är att påverka EU att ta fram tydligare riktlinjer för att
minska antalet skador.

Hantering av stickande- och skärande utrustning eller blod
– en vardag inom vården
Så gott som alla personer som är verksamma inom vården hanterar
dagligen stickande och skärande utrustning eller exponeras för blod.
S Drygt 95 procent av de personer som besvarat enkäten anger att de
i sitt arbete kommer i beröring med stickande och skärande
utrustning eller blod.
S Närmare 70 procent uppger att det sker dagligen.
80 procent har råkat ut för incidenter
S Närmare 80 procent uppger att de har råkat ut för incident
i samband med sitt arbete.
S Av de som uppgett att de råkat ut för incident under den senaste
månaden anger cirka 17 procent att detta inträffat en till tre gånger.
S Närmare 31 procent av de personer som svarat att de har råkat ut för
tillbud under det senaste året uppger att det har skett en till tre gånger.
S I ett tioårsperspektiv uppger över hälen (57%) av de svarande att
de drabbats av incident en till tre
Har du råkat ut för incident under den senaste månagånger.
den, det senaste året, de senaste tio åren?
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Risker vid incidenter
Den som råkar ut för en stick- eller
skärskada eller exponeras för blod
riskerar att smittas av hepatit B,
hepatit C eller HIV. Risken för smitta
vid ett nålstick eller annan stick- eller
skärskada där nålen förorenats av en
infekterad patient är stor:
S 1 på 3 för hepatit B
S 1 på 30 för hepatit C
S 1 på 300 för HIV
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HEPATIT B är ett
virus som orsakar
inflammationer i levern.
Infektionen blir i fem
procent av fallen kronisk
och kan då orsaka
levercancer. Vaccin finns.
HEPATIT C är ett virus
som i hälften av fallen
utvecklas till en kronisk
leverinflammation
som kan utvecklas
till skrumplever eller
levercancer. Vaccin
saknas.
HIV är ett sk retrovirus
som bärs livet ut, men
som kan dröja flera år
tills bäraren blir sjuk
eller utvecklar sk AIDS.
Vaccin saknas, men
behandlingsmetoder
som bromsar
sjukdomsförloppet
finns.

Föreskrifter och rutiner finns, men få känner till dem
På många arbetsplatser finns det idag föreskrier och rutiner med
åtgärder för olyckor och för hantering av riskavfall. Innehållet i dessa
rutiner är dock i många fall inte kända bland personalen:
S Uppemot 80 procent av de tillfrågade uppger att det finns
föreskrier för hur stick- och skärskador eller exponering av
blod skall hanteras. Av dessa uppger dock endast 40 procent att
föreskrierna är kända bland medarbetarna.
S Nästan alla tillfrågade, 95 procent, uppger att det finns rutiner för
hantering av riskavfall på arbetsplatsen. Hälen av de tillfrågade
anser att innebörden i föreskrierna är kända bland medarbetarna.

Arbete under tidspress – vanligaste orsak bakom incidenter
Orsakerna till att en incident inträffar är många och också oa
kopplade till arbetsuppgierna eller arbetsmiljön. De vanligaste
orsakerna är:
1. Arbete under tidspress.
2. Reaktioner hos patienter, t ex. att de rycker till.
3. Oförutsägbara akuta medicinska händelser som gör det svårt att
undvika exponering av blod.
4. Felaktig användning av utrustning.
5. Bristande rutiner för hantering av utrustning och bristfällig
skyddsutrustning.

Psykosociala aspekter
Riskerna med stick- och skärskador eller vid exponering av blod är
väl kända bland personer som arbetar inom sjukvården. Incidenter
av detta slag är förknippade med stor oro för den som drabbas. Tiden
mellan skadan och de slutliga provsvaren vid inkubationstidens slut
är i många fall en mycket utdragen process där ovissheten kan vara
förknippad med stora psykiska påfrestningar. Utöver oron för den egna
hälsan är dessa situationer också förknippade med rädsla för att kunna
smitta anhöriga:
S Närmare sju procent av de personer som råkat ut för incident
upplevde i hög grad oro eer det inträffade.
S Drygt 19 procent upplevde i viss grad oro, medan 30 procent
upplevde i liten grad oro eer det inträffade.
S 40 procent uppger att de inte kände någon oro alls.

Mörkertalen för stick- och skärskador är stora
Trots att riskerna med stick- och skärskador är väl kända och
ingår i vårdpersonalens utbildningar, underskattas oa riskerna.
Undersökningen visar att mer än en tredjedel av alla incidenter, 35
procent, idag inte rapporteras till arbetsgivaren. Förutom felaktig
riskbedömning är bristande rutiner och tidspress de främsta
anledningarna till att olyckorna inte rapporteras.

Blev du erbjuden att lämna blodprov i samband med
den inträffade incidenten?
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Hälften av de drabbade erbjuds inte tester
Hälen av alla tillfrågade som råkat ut för en incident erbjöds inte
möjligheten att lämna blodprov. Av dem som gjort en anmälan uppger
endast en femtedel att det resulterade i en utredning, och i bara 14
procent av fallen vidtog arbetsgivaren åtgärder för att förhindra att
incidenten kan upprepas.

Vidtog arbetsgivaren åtgärd för att förhindra att
liknande incident upprepas?
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Barnmorskor
Biomedicinska analytiker
Infektionssjuksköterskor
Hela medlemskåren

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Viktigast för att
undvika stick- och
skärskador inom
sjukvården:
1. Säkra och
verksamhetsanpassade
arbetsrutiner.
2. Träning och
utbildning.
3. Användning av ny
säker teknologi.

Med bättre introduktion och fortbildning skulle
stick- och skärskador gå att i stort sett undvika.
Arbetsgivaren har ett stort ansvar i att förebygga och förhindra
denna typ av arbetsskador. Regelverk och förväntningar från
arbetstagarna ställer idag höga krav på säkerheten på moderna
arbetsplatser. För att minimera riskerna krävs föreskrier och rutiner,
utbildning av personal samt användning av säkra produkter. Detta
gäller även inom sjukvården. Arbetsledningen har ett ansvar för
incidentrapportering, uppföljning, förbättring av befintliga rutiner,
att sprida ny kunskap och erbjuda säkra produkter. Sannolikt finns
det mycket kvar för arbetsgivaren och yrkesutövaren inom vård- och
omsorg att göra för att förbättra den nuvarande situationen. Inte minst
om ”nollvisionen” för stick- och skärskador ska uppnås.

Utbudet av säkra produkter är stort och kan utvecklas
Utvecklingen av säkra produkter som skyddar vårdpersonalen
från oavsiktliga stick- och skärskador har kommit långt. Idag
finns medicintekniska arbetsredskap som försetts med inbyggda
säkerhetsfunktioner och som ger högre skyddsnivåer mot oavsiktliga
stick- och skärskador. Exempel är:
S Anordningar med ett manuellt skydd eller indragning av nålen eller
som gör nålen trubbig.
S Anordningar med automatiskt skydd eller indragning av nålen utan
att någon extra åtgärd behöver utföras.
S Injektionssystem utan nål för vissa situationer.
Tillverkare av medicinteknisk utrustning arbetar ständigt med att
utveckla säkrare produkter som kan förhindra stick- och skärskador.
En förutsättning för att produkterna ska få avsedd effekt är dock att de
används på rätt sätt. För vidare produktutveckling inom detta område
och rätt hantering av produkterna krävs ett nära samarbete mellan
sjukvården och leverantörsföretagen. Som en följd av skärpta regler i
umgänget mellan industri och sjukvårdspersonal har detta samarbete
försvårats under senare tid. Utifrån behovet att skapa en säker,
effektiv och patientnära vård är dock ett fungerande erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan tillverkare och användare avgörande.

OM ENKÄTEN
Undersökningen bygger
på en postal enkät
och är genomförd
under november
och december 2004.
Den är genomförd
bland 1200 slumpvis
utvalda personer
ur Vårdförbundets
medlemsregister.
Urvalet är fördelat i fyra
grupper; biomedicinska
analytiker, infektionssjuksköterskor,
barnmorskor samt en
grupp slumpvis utvalda
ur hela Vårdförbundets
medlemsgrupp.
Över 95 procent av de
personer som besvarat
enkäten är kvinnor.
Medelåldern är 46,5
år. En majoritet av
personerna (73 procent)
har varit verksamma
inom sitt yrke i tio år
eller mer. Endast tre
procent har arbetat
mindre än ett år och 24
procent har arbetat ett
till tio år inom yrket.

Att tänka på för dig som
arbetar med stickande
och skärande redskap:
Tag gärna initiativ till
regelbundna diskussioner
om arbetsmetoder och
arbetssätt på arbetsplatsen
för att undvika stick- och
skärskador.

VILL DU VETA MER?
Sjukvårdens LeverantörsFörening:
Kjell Alenius
Tel. 08-508 938 62
kjell.alenius@slf.nu
Vårdförbundet:
Stefan Lundberg
Tel. 08-14 77 65
stefan.lundberg@vardforbundet.se
Besök också våra hemsidor:
www.vardforbundet.se och www.slf.nu

