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Abstrakt 

Bakgrund: Att drabbas av blodsmitta kan orsaka allvarliga sjukdomar som HIV, hepatit a och 

hepatit b. Sjuksköterskan skall arbeta för en god och säker vård. För att detta skall uppnås 

krävs det att sjusköterskan är trygg i sitt arbete och kan utföra uppgifter på ett säkert sätt. 

Stick- och skärskador är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Efter en 

stickskada finns en risk för sjuksköterskan att smittas av en blodsjukdom. Syfte: Syftet med 

denna litteraturöversikt var att belysa vårdpersonals risk för blodburna sjukdomar efter 

nålsticksskada, vad exponeringen har för känslomässig innebörd och hur det följs upp. 

 Metod: En litteraturöversikt där 10 kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. 

Sökningarna gjordes i Pubmed och Cinahl och artiklarna analyserades utifrån en metod av 

Friberg. Resultat: Risken för nålstickskada är stor för hälso- och sjukvårdspersonal och kan 

leda till allvarliga sjukdomar. Nålstickskadan kan leda till psykisk och fysisk ohälsa hos 

individen. Trots allvaret av stickskadan sker en ständig under-rapportering av incidenterna 

och efterföljande vård är ej tillräcklig. Diskussion: Hälso- och sjukvårdspersonal som upplevt 

en nålstickskada kan bli lidande av psykisk ohälsa och följderna kan bli allvarliga. Bristande 

information och kunskap inom området speglar orsaken till underrapportering. Slutsats: En 

förståelse för allvaret kring stickskador är viktig. Att förstå att en stickskada kan leda till både 

psykisk och fysisk ohälsa för den som varit med om incidenten. Litteraturöversiken önskar ge 

en ökad kunskap om riskerna med stick- och skärskador och vikten av ökad kunskap inom 

området.  

 

 

 

Sökord: Nålsticksskador, Blodburen smitta, Hälsa, Hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Inledning 

Intresset i att få en större förståelse kring stick- och skärskador inom vården växte fram under 

VFU placeringen på sjukhuset i termin fyra, då tre stickskador skedde på avdelningen. Det var 

brister i kunskapen kring hur detta skulle följas upp och i två av fallen ansågs det vara 

oviktigt, att det inte var någon fara och ingen uppföljning gjordes.  

I samtal om stick- och skärskador med vårdpersonal jag kommit i kontakt med, kom det fram 

att flertalet varit med om en incident eller att de haft någon kollega som har varit med om det.  

Bakgrund 

I Sverige ska all hälso- och sjukvård ske på ett sätt så att god vård uppnås. Målet för svensk 

hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 

1982:763). Detta ställer krav på att personalen har den kompetens som behövs för att kunna 

utföra ett säkert arbete. Enligt Carlsson, Holmér, Lundberg, Alenius och Öberg (2005) 

beskrivs sjuksköterskans kompetens som en väsentlig del i upprätthållandet av en god 

patientsäkerhet. En del av sjuksköterskans kompetens är att kunna tillämpa säkra arbetsrutiner 

och använda rätt utrustning. Uppsatsen belyser att tryggheten för patienterna speglas av att 

även personalen känner sig trygg i sitt arbete. 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs 

begreppet kompetens som en vilja hos sjuksköterskan att ha kunskap och en drift att 

genomföra en uppgift på ett så bra sätt som möjligt. Kunskap innebär att individen ska besitta 

de praktiska färdigheterna som krävs för att utföra uppgiften på ett så säkert sätt som möjligt. 

Detta kan uppnås genom klinisk övning och erfarenhet. Sjuksköterskan ska även ha den 

teoretiska kunskap som krävs för att förstå helheten kring omvårdnaden och för att kunna ha 

ett så gott omdöme som möjligt. Faktorer som inställning, attityd, mod och ansvar är även 

med och påverkar för god omvårdnad och detta leder till en bra vård för patienterna. Vidare 

beskriver kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) olika kunskaper sjuksköterskan 

ska ha och som ska följas. Som sjuksköterska finns ett ansvar att vara uppmärksam på brister 

på arbetsplatsen, om något misstag inträffar ska sjuksköterskan följa de rutiner som finns för 

avvikelserapporering. Detta ska göras för att medverka till att kvalitetssäkring av arbetet på 

arbetsplatsen säkerställs. Om sjuksköterskan är med om att risk för skada funnits eller att 

skada skett ska sjuksköterskan veta hur uppföljningen av detta ska ske och kunskap ska finnas 

kring tillvägagångssättet efter incidenten eller risken för olyckan. Sjuksköterskan ska vara 

med och verka för en god arbets- och vårdmiljö och vara uppmärksam på risker relaterade till 
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arbetet. 

 

Vårdpersonal utsätts dagligen för risken att utsättas för blodsmitta vid arbete som innebär 

kontakt med patienter och smittförande föremål (Carlsson et al., 2005). Socialstyrelsen (2006, 

s. 277) tar upp att smittvägar som förekommer hos vårdpersonal är: kontaktsmitta, direkt 

och/eller indirekt smitta, droppsmitta, fekaloral smitta, luftburen smitta och blodburen smitta. 

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2005:1) har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för att bedöma 

om det föreligger någon risk för ohälsa och olycksfall som kan orsakas av biologiskt material 

på en arbetsplats. Om detta kan förekomma har arbetsgivaren skyldighet att bedöma risken 

och vad för åtgärder som ska tas. I Sverige har vi lagar som reglerar arbete där risk för 

blodsmitta föreligger. I dessa lagar finns bestämmelser att arbete där risk för blodsmitta finns 

ska planeras och utföras på ett sätt så att kontakt med blod undviks. Det ska finnas skriftliga 

instruktioner på arbetsplatsen för hur arbetet ska utföras. Endast utbildad personal får utföra 

arbetet och tekniska hjälpmedel för att minska risk för smitta ska användas (AFS 1986:23). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006, s. 254) innebär en blodsmitta att mikroorganismer via 

blod/blodprodukter och blodtillblandade kroppsvätskor som vid kontakt med en mottagares 

blod eller slemhinnor kan ge infektion hos denne. De vanligaste sjukdomarna som överförs 

via blodet är hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). HBV 

orsakas av ett virus som sprids via sexuell kontakt eller blodsmitta. HBV inflammerar levern 

där smittan kan passera obemärkt, men kan även ge symptom som trötthet, gulsot och tappad 

matlust. HBV läks i de flesta fall ut av sig själv men det finns risk att smittan leder till kronisk 

leverinflammation (Smittskyddsinstitutet 2013). Sjukdomen HCV sprids via blodet och ger en 

virusinfektion hos den smittade. Detta leder till inflammation i levern och till skillnad från 

HBV är det större risk att den smittade drabbas av kronisk leverinflammation, som i vissa fall 

kan leda till levercirrhos eller levercancer (Smittskyddsinstitutet 2013). HIV är en 

virussjukdom som sprids med retrovirus via blodet. Retrovirus skiljer sig från andra virus 

genom att det inte läker ut av sig själv vilket innebär att om man smittas av HIV är detta något 

personen får leva med hela livet. I obehandlade fall (utan bromsmedicinering) leder HIV fram 

till aquired immune deficiency syndrome (AIDS) vilket är en dödlig sjukdom 

(Smittskyddsinstitutet 2013). 

 

Carlsson et al. (2005) beskriver risken att utsättas för stick- eller skärskada. Om en person har 

råkat ut för en stickskada där källan har en smitta, tar de upp hur stor risken är för att smittan 

sprider sig. Störst risk för att orsaka smitta är HBV där det beskrivs att det är ca 30 procent 
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som smittas om källan är testad positiv för sjukdomen. För HCV är risken ca 3 procent och 

för HIV är risken ca 0,3 procent.  

 

Definitioner 

I denna litteraturöversikt används olika begrepp, stick- och skärskada, smitta, exponering och 

incident. För att läsaren ska förstå innebörden av begreppet följer en förklaring av begreppen: 

  

För att definiera stick- och skärskador används en definition som Himmelreich et al. (2013) 

använde sig av i sin artikel om nålstick: 

 Stick- och skärskada definieras som exponering av en patients blod och/eller 

kroppsvätska via punktering, skärsår eller skrapsår eller via blod och eller kroppsvätskor som 

kommit i kontakt med slemhinnor som öga, mun eller näsa. 

 

Smitta definieras enligt Socialstyrelsen (2006, s. 254) som: 

 Smitta definieras som en blodsmitta via mikroorganismer som via blod eller 

kroppsvätskor orsakat infektion hos mottagaren.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vårdpersonals risk för blodburna sjukdomar 

efter nålsticksskada, vad exponeringen har för känslomässig innebörd och hur det följs upp. 

 

Metod 

Design och litteratursökning 

Denna studie utformades som en litteraturöversikt, vilket innebär att granskande av flertalet 

vetenskapliga artiklar ledde fram till ett resultat som kan svara på syftet med studien. 

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINHAL. Enligt Landén (2008) ska dessa 

databaser användas som ett komplement till varandra, där Pubmed innehåller mer inom området 

medicin och CINAHL mer inom området omvårdnad. Sökorden som användes var både MeSH-

termer (Medical Subject Headings) och fritext. Anledningen till att även fritext sökning användes 

var för att kunna specificera in ämnesområdet ytterligare. Sökord som användes för att söka 

artiklar var: needlestick injuries, qualitative research, hospital, occupational HIV exposure, 

blood, nurse, needlestick, emotion, occupational exposure, bloodbourne pathogens, qualitative, 

healthcare workers, blood-bourne pathogens, grounded theory, blood exposure, nursing staff, 
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hospital nurses, compliance, risk factors, reporting och attitude. 

 

Urval 

I sökningen inkluderades både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar då båda kunde 

belysa syftet. Urvalet utfördes i flera steg. Först lästes titeln, sedan abstraktet. Därefter lästes 

artiklarna i sin helhet och slutligen kvalitetsgranskades de Inkluderades gjordes artiklar skrivna 

på engelska, studier utförda på vårdpersonal och där etiska aspekter hade tagit hänsyn till. 

Exkluderades gjordes litteraturöversikter och artiklar som ej var skrivna på engelska. 

Granskningen av artiklarna gjordes efter Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall (se bilaga 

1 & 2) för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dock gjordes en redigering av 

granskningsmallarna där värderingen för ”patienter med luncancerdiagnos” togs bort och 3 

poäng räknades bort från maxpoängen.  

 

Tabell 1. Översikt över artikelsökning 

PubMed Sökning: 14/3-2013 

Sök 

nr 

Söktermer Antal 

träffar: 

Exkluderade: Valda: 

1 Needlestick injuries AND 

qualitative research AND 

hospital 

7 2* 

3** 

 

2 

2 Occupational HIV 

exposure AND blood 

AND nurse AND 

needlestick AND emotion 

5 3* 

1** 

 

1 

3 Occupational exposure 

AND bloodbourne 

pathogens AND 

qualitative 

     1  4* 

3** 

2*** 

1 

4 Healthcare workers AND 

Blood-bourne pathogens 

AND Grounded theory 

1  1 

5 Blood exposure AND 

grounded theory 

5 3* 

1*** 

1 

*Antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt ***Exkluderade 

dubbletter 

 

Cinahl sökning: 14/3-2013                                                                                       

Sök 

nr: 

Söktermer:  Antal 

träffar:  

Exkluderade: Valda: 

1 nursing staff, blood 

exposure, hospital 

nurses 

26     14* 

     8** 

     2*** 

2 
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3 Blood-Borne Pathogens, 

needlestick injuries, 

compliance 

5 2* 

2** 

 

1 

6 occupational exposure, 

health care worker, risk 

factors, needlestick 

injuries 

9 5* 

3** 

 

1 

8 Nursing staff, 

needlestick injuries, 

reporting, attitude 

3 2** 

 

1 

*Antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt *** antal utvalda efter 

granskning ****Exkluderade dubbletter 

 

Analys: 

Analysen gjordes över de tio artiklar som sökts för att svara mot syftet, genom ett strukturerat 

arbetssätt få fram en bild över innehållet och skapa en sammanställd bild över området. 

Analysen gjordes utifrån Friberg (2012, s.140-142) beskrivning. Varje artikel lästes igenom ett 

flertal gånger för att få en översikt om innehållet. Innehållet i artikelns resultatdel som kunde 

relateras till syftet markerades och sammanställdes för varje enskild artikel (se bilaga 3). 

Därefter jämfördes alla artiklar med varandra för att se likheter och olikheter i artiklarna. 

Detta ledde fram till olika koder. Kodorden blev ”orsak, ”risk”, ”utrustning”, ”kunskap”, 

”känslor”, ”stress”, och ”rapportering och uppföljning”. Från dessa koder analyserades 

likheter och olikheter i artiklarna en gång till för att relateras till koderna. Detta 

sammanställdes i tre teman som kunde identifiera de olika koderna. Teman som kom fram 

var: ”känslor relaterade till exponering av blod och kroppsvätskor”, ”orsak och risk för 

exponering av blod och kroppsvätskor” och ”rapportering, underrapportering och uppföljning 

av exponering av blod och kroppsvätskor.  

 

Etiska aspekter: 

I litteraturöversikten tog det hänsyn till Helsingforsdeklarationen, genom att den litteratur och 

de artiklar som användes hade tagit hänsyn till etiska aspekter. I de artiklar som ingick fanns 

en text om fritt deltagande i sina studier samt valfriheten att ej vilja delta eller att under 

studien kunna avvika utan vidare frågeställning.  
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Resultat 

Från analysen framkom tre teman som presenteras i tabell 3, resultatet presenteras med 

brödtext och citat i följande stycke. 

 

Känslor relaterade till exponering av blod och kroppsvätskor 

Vårdpersonal som varit med om exponering för blod och kroppsvätskor där det finns risk för 

smitta kan bli utsatta för många känslosamma upplevelser. Bland annat långvarig oro till följd 

av rädslan att individen på grund av exponeringen blivit smittad av en allvarlig blodsmitta 

(Lymer et al., 2003). 

 

Att tyngas med skuld efter ett nålstick där nålen har varit kontaminerat av en patients blod var 

även ett fenomen som framkom. Skulden berodde dels på att vårdpersonalen skyllde 

situationen på sig själva och dels på deras felaktiga agerande, att de kunde ha gjort mer för att 

undvika exponeringen eller situationen (Gershon et al., 2000). I studien av Reutter och 

Northcott (1995) framkom även att risken att drabbas av depression relaterat till negativa 

känslor som oro, rädsla och skuld till följd av exponering där smitta kan ha inträffat.  

 

”The more i thought about it, the more depressed I got. I couldn't enjoy myself, I couldn't go 

out with people, I couldn't laugh when I'm at dinner. Cause this just kind of sat in the back of 

my head” (Reutter & Northcott, 1995) 

 

Att utsättas för exponering av blod och/eller kroppsvätska kan innebära risk för allvarliga 

sjukdomar. Tre av de vanligaste är HCV, HBV och HIV (Raubad et al., 2000). 

Där en vårdgivare blivit exponerad för en smittorisk som innebär en risk för smitta av HIV, 

beskrevs känslor som:  

 

”I felt awful... I felt dirty” (Reutter & Northcott, 1995). 

 

”I was just sick... the inside of you feels the cold, stark terror...” (Reutter & Northcott, 1995). 

 

Misstanken att ha blivit smittad ledde till starka känslor och kunde även påverka individens 

livssituation och relationer. Rädsla att insjukna allvarligt och i värsta fall gå bort skapade en 

oro för familj och barn och rollen som förälder (Reutter & Northcott, 1995). Tabak et al., 

(2005) påvisade att anställda som levde i relationer kände ett större ansvar för att rapportera 

incidenten för att det påverkade en till person. Anställda som var singlar visade en lägre 

frekvens av rapportering i jämförelse med anställa som levde i förhållande. 
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Gersons et al. (2000) tar upp att det fanns en rädsla att berätta om incidenten för andra samt 

för sin familj/partner. Reutter och Northcott (1995) beskriver om hopplösheten kring 

nålsticket, att individen kunde känna att det inte var relevant att berätta för sin partner på 

grund av att det inte fanns något för denne att göra åt saken. Gerson et al. (2000) kom fram till 

att de som valde att prata om incidenten möttes ofta av känslor som oro för personen, att 

maken/makan brydde sig och i vissa fall även blev förvånad och upprörd. Individens sexliv 

kunde i vissa fall påverkas negativt, av rädsla att ha ådragit sig en smitta som skulle kunna 

leda till att ens partner blev smittad. Även Rabaud et al. (2000) beskrev hur vårdpersonal, som 

lever i relationer eller har sexuellt umgänge, kunde få ett påverkat sexliv på grund av rädsla 

att smitta den andra, trots detta var det många som ej ändrade sina vanor och hade oskyddat 

sex trots incidenten. 

 

Orsak och risk för exponering av blod och kroppsvätskor 

Aiken et al. (1997) har kommit fram till att risken för nålsticksskada för sjuksköterskor var 

0,8 gånger per år. Det framkom även i studien av Tabak et al. (2005) att mer än hälften av de 

tillfrågade varit med om en stickskada av en nål. Även sjuksköterskestudenter utsätts för en 

övervägande risk att utsättas för en situation där de riskerar att vara med om en stickskada. 

Risken för nålstick eller skärskada ökade ju längre man kom i sin utbildning och tredje året 

som student var risken som störst (Smith & Leggat, 2004). Lymer et al. (2001) beskriver även 

att som student kan personen påverkas av den handledare studenten följer. Gör handledaren på 

ett felaktigt sätt eller har en viss syn på säkerheten kan detta leda till att studenten bortser från 

sina teoretiska kunskaper för att vara en i gruppen. Aiken et al. (1997) påvisar att det var en 

skillnad på information från sjukhusets rapporter om antalet tillfällen där en sjuksköterska 

blivit exponerad för blod eller kroppsvätska. I jämförelse med antalet som framkom efter 

anonym undersökning hos sjuksköterskorna själva var det färre rapporterade stick och 

skärskador än vad som framkom genom undersökningen. 

 

Den genomgående största risken för exponering av blod eller kroppsvätska som kan leda till 

smitta är genom hantering av en vanlig nål, exempelvis genom att ta på och av skyddshylsan 

och från sticket till att nålen är disponerad (Aiken et al., 2004; Rabaud et el., 2000; Smith & 

Leggat 2004; Gershon et al., 2009; Gershon et al., 2000.). Andra situationer var hantering av 

insulinspruta eller glasföremål(exempelvis medicinflaskor) (Smith & Leggat, 2004). Gershon 

et al. (2000) kom fram till att en annan fara var de speciella avfallsburkar där använda nålar 

ska placeras. Om dessa är för fulla och inte används på rätt sätt utgör de en stor risk för 
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stickskada. Lymer et al. (2003) beskriver att det finns en skyldighet av ledningen att se till att 

det finns rätt utrustning och att denna fungerar som den ska. Om detta inte uppfylls och det 

blir bristande utrustning kan detta leda till att personalen känner sig oviktig samt att synen på 

säkerheten kan sänkas. Om ledningen inte tycker det är viktigt kan mentaliteten sprida sig. 

Vidare beskriver Ferguson et al. (2004) att i vissa fall fanns inte nödvändig utrustning för att 

kunna utföra ett säkert arbete och i andra fall var utrustningen för dålig för att användas och 

detta ledde till stickskador hos personalen.  

 

Dålig utrustning på ett sjukhus/arbetsplats, så som brist på säkerhetsutrustning eller att 

utrustning gick sönder är en riskfaktor (Gershon et al., 2009). Gershon et al., (2000) fann att 

det på ett sjukhus inträffat flera incidenter där utrustningen gått sönder och på så vis blivit en 

risk för personalen. Lymer et al. (2003) menar på att inte bara rätt utrustning, utan även rätt 

placering av utrustning är en väsentlig del för att minska risken att skador med risk för smitta 

sker. 

 

”Two laboratory accidents were reported: one involved a splash from a broken cenrifuge tube 

and the other a damaged knife” (Gershon et al., 2000) 

 

Arbetsklimatet på arbetsplatsen var ytterligare en faktor som kunde leda till ökad risk för 

exponering för blod eller kroppsväska. Det framkom att ett högt säkerhetstänk på 

avdelningen/arbetet minskade risken samtidigt som stress var en negativ faktor som ökade 

risken (Gershon et al., 2009). En övervägande risk som relaterades till flertalet av orsakerna 

för stickskada var tidsbrist och ett stressat klimat. Ökad stress på arbetsplatsen leder till att 

rutiner inte följs och pressen blir stor vilket gör att fler misstag sker (Lymer et al., 2003). Om 

arbetstakten är för hög kan det leda till att personalen, även om de har som vana och avsikt att 

följa rutinerna, inte hinner med. Exempel visade att det blev otillräckligt med tid om 

personalen skulle byta handskar och tvätta händerna lika många gånger som rutinerna säger, 

då hann personalen inte med alla sina arbetsuppgifter (Ferguson et al., 2004). Enligt Lymer et 

al. (2001) påverkas arbetsklimatet av vad som anses rätt eller inte, personal som utförde 

riskfyllda uppgifter kunde få en högre status på arbetsplatsen än de som inte ville utföra dessa 

uppgifter.  

 

”You are to busy to prepare for varius tasks and to reflect on your behavior. You can imagine 

when you´re taking care of the needles after percutaneous injections that the faster the work 

must be done the greater is the risk that a hand is in the way.” (Lymer et al., 2003) 
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Att vara ny på jobbet visade sig öka risken för att sjuksköterskor skulle utsättas för en 

stickskada (Rabaud et al., 2000). Dock kom Lymer et al. (2001) fram till att längre 

arbetserfarenhet kunde leda till att du gjorde uppgifter på rutin och att detta i sin tur kunde 

leda till att uppgiften inte utfördes korrekt och att det medförde en ökad risk i arbetet. 

 

Rapportering, underrapportering och uppföljning av exponering av blod och 

kroppsvätskor 

När vårdpersonal blivit exponerade för blod eller kroppsvätska ska detta rapporteras och vissa 

restriktioner finns angående hur sjuksköterskan ska gå tillväga för att undvika smitta (Lymer 

et al., 2003). Trots detta är det ständigt en underrapportering av dessa incidenter (Lymer et al., 

2003; Gershon et al., 2000; Smith & Leggat, 2004). En anledning till att inte rapportera och 

följa upp en incident, där risk för smitta finns, kunde vara oro eller rädsla för vad andra ska 

anse om händelsen och att en känsla av skam fanns (Smith & Leggat, 2004). Om personalen 

rapporterade in en incident där hon/han gjort ett fel framkom att det fanns risk för att bli 

utanför gruppen och klassad som oprofessionell (Lymer et al., 2003). 

Det finns risk att bli smittad av HIV efter exponering av blod eller kroppsvätska. Rädslan för 

detta kan leda till att händelsen förnekas och trycks ner. På grund av skadad självbild och 

rädsla för att om smitta skulle uppstått så väljer sjuksköterskorna att inte säga något (Reutter 

& Northcott, 1995).  

 

”I shake when I talk about it sometimes. This is the first time I've ever talked about it....And 

probably never will again after this, 'cause I want to forget about it now.” (Reutter & 

Northcott, 1995, s. 500). 

 

Andra anledningar till att det föreligger en underrapportering kan vara på grund av att 

incidenten inte kändes allvarlig nog (Gershon et al., 2009). En annan faktor som ledde till att 

vårdpersonal inte rapporterade in eventuell incident var på grund av tidsbrist (Tabak 2005; 

Gershon et al., 2000). Att avbryta sitt arbete för att fylla i formulär och uppsöka egen vård 

ansågs ta för lång tid i och med att arbetet ofta var för tidspressat (Lymer et al., 2003). Rabaud 

et al. (2000) påvisar att en stor del av personalen även ansåg att det var en för komplicerad 

procedur att rapportera och kunskapen om hur man skulle gå till väga var för dålig.  

 

Direkt efter stickskada ska den som utsatts för exponeringen få postexponeringsmedicin om 

det finns misstanke för smitta av HIV och utredning om huruvida patienten (vars 
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blod/kroppsvätska personen kommit i kontakt med) kan vara bärare av HIV(Gershon et al., 

2000).  

Rabaud et al. (2000) och Reutter och Northcott (1995) tar upp att misstänker individen smitta 

ska personen testas för HIV, HCV och HBV status. Detta ska ske på dagen för nålstickskadan 

direkt efter exponering, efter tre, sex och tolv månader.  

 

I studien av Gershon et al. (2009) beskrivs att en stor del av de som rapporterat en exponering 

för blod eller kroppsvätskor inte blev erbjuden kontakt eller kontaktad för uppföljning. Av den 

uppföljning som erbjöds fanns postexponeringsmedicinering, undersöka och kontrollera 

patientens (källans) HIV, HVB och HVC status och ett fåtal blev erbjuden vidare psykologisk 

hjälp. Reutter och Northcott (1995) beskriver att sjuksköterskans val att testa sig för 

sjukdomarna kan vara komplext. En övervägande rädsla att smitta skett gör att dem väljer att 

ignorera testet, vilket kan leda till depression och personlig stress. Lymer et al. (2003) 

beskriver att om personalen väljer att rapportera incidenten kan detta leda till ett ändrat 

arbetsklimat. Genom att rapportera om incidenten får fler kunskapen om anledningen till 

incidenten vilket gör att detta kan förbättras.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I litteraturöversikten framkom faktorer som känslor, statistik, upplevelser och orsaker fram 

genom att analysen gjordes på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna granskades för att 

pålitligheten skulle vara så hög som möjligt för ett trovärdigt resultat. En svaghet som kunde 

uppstå i litteraturöversikten var att de artiklar som använts var resultatet bearbetat av författaren i 

studien. Detta kan göra att en viss vinkling på dessa artiklar redan är gjord. Genom jämförelse av 

de olika artiklarnas resultat, för att se likheter och olikheter minskades denna svaghet då 

artiklarna styrker eller synliggör olikheter (Olsson & Sörensen, 2001). En annan svaghet som 

kunde påverka analysen av artiklarna var språket. Artiklarna är alla skrivna på engelska som inte 

var författarens modersmål och därför kan viss information ha gått förlorad i översättningen. För 

att undvika detta fel användes svensk- engelskt lexikon samt viss hjälp att översätta svåra 

stycken. I bakgrunden användes tre URL referenser till Smittskyddsinstitutet för att ge läsaren en 

förståelse om allvaret kring de tre vanligaste blodsmittorna. Smittskyddsinstitutet är en statlig 

myndighet med uppdaterad information och ett ständigt informationsflöde, därför ansågs detta 

vara en pålitlig källa och användes som underlag. Vissa av de artiklar som användes i resultatet 

var uppbyggda på ett sätt som kunde skilja sig från granskningsmallen. Exempelvis hade en av 
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artiklarna inget stycke om metoddiskussion utan detta var invävt under resultatdelen och en 

annan artikel diskuterade felkällor under resultatet. I granskningen av artiklarna valdes därför att 

sätta poäng om artiklarna innehöll alla delar som kunde poängsättas, trots att det kunde vara 

vissa svårigheter att på ett översiktligt sätt se vart de olika delarna fanns i artikeln. 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt hade som syfte att förstå vårdpersonals risk för blodburna sjukdomar 

efter nålsticksskada, vad denna exponering har för känslomässig innebörd och hur det följs 

upp. För att kunna besvara detta resultat analyserades tio artiklar som alla kunde kopplas till 

syftet. Detta resulterade i tre huvudteman: Känslor relaterade till exponering av blod- och 

kroppsvätskor, orsak och risk för exponering av blod och kroppsvätskor och rapportering, 

underrapportering och uppföljning av exponering av blod- och kroppsvätskor. 

Vårdpersonal utsätts ständigt för risken för en nålsticksskada i sitt arbete med patienter, där 

risken för att vara med om nålsstickskada visade sig ha många innebörder för individen. Det 

ledde till känslomässiga faktorer som oro och stress, problem med relationer, sänkt självbild 

och en skuld över att ha gjort fel och vad detta kunde orsaka på arbetsplatsen. Den vanligaste 

incidenten till en nålsticksskada var att sticka sig på en vanlig nål, oftast när skyddshylsan 

togs av eller sattes på. Ofta var incidenten även relaterad till att arbetstakten var för hög och 

arbetet var för stressat. Orsaker som påverkade risken för stickskada var hur väl fungerande 

utrustningen var, placering av utrustning och även på sjuksköterskans mentalitet inställning 

till säkerhet. Om en nålsticksskada hade skett ska detta följas upp med olika rutiner som 

rapportering, postexponeringsmedicinering samt ska den drabbade sjuksköterskan testa sin 

egen och patientens (källans) blod för möjliga blodsjukdomar. Detta var dock ett 

problemområde då det fanns faktorer som visade på att det var en underrapportering av 

nålstickskador. Underrapporteringen kunde vara relaterad till okunskap om hur man 

rapporterar, incidenten kändes oviktig eller rädslan att incidenten kan ha påverkat ens 

professionella ställning och därför ville individen att ingen skulle få veta om incidenten.  

 

I kategorin känslor relaterade till exponering av blod- och kroppsvätskor visade resultatet att 

vårdpersonal som utsatts för en nålsticksskada kunde uppleva många olika negativa känslor. 

Himmelreich et al. (2013) tar upp att efter nålsticksskada finns en risk för att individen har 

smittats av en blodburen sjukdom. Detta har många innebörder för den exponerade individens 

liv. En risk för en HIV smitta är allvarlig och kan leda till mer existentiella frågor om sitt liv 

och sin familj. Som Reutter & Northcott (1995) beskriver kan frågor om liv och död ha en 
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påverkan på relationerna kring sin egen livssituation, att individen börjar fundera om smittan 

kan vara så allvarlig att det i värsta fall kan leda till döden. Individer som varit med om 

exponering kan känna en rädsla att berätta detta för sin närhet, både på grund av att de själva 

skäms och att de har förträngt eller velat förtränga händelsen och därför mår för dåligt om de 

skulle behöva prata om det. Även att rädslan för hur sin partner ska reagera kan göra att 

individen håller det för sig själv. Individer som varit med om exponering fortfarande väljer att 

ha oskyddat sex och det finns då en risk att även ens partner blir smittad. 

 

Resultatet lyfter att känslor som oro över eventuell smitta och om vårdpersonal som varit med 

om en exponering under en längre tid är orolig för vad som kan ha inträffat och om smitta kan 

ha uppkommit, kan denna långvariga oro leda till en depression. I en artikel gjord av Jang-

Wook et al. (2006) kommer de i en kvantitativ undersökning gjord på två sjukhus och där 370 

anställda svarade på enkäten, fram till att de anställda som varit med om en exponering hade 

en ökad risk för att drabbas av stress och depression i jämförelse med dem som inte varit med 

om någon exponering. De såg även att det kunde vara en skillnad på hur män i jämförelse 

med kvinnor mådde efter en exponering. Kvinnlig personal löpte högre risk att lida av oro än 

vad manlig personal som varit med om en exponering hade.  

 

I kategorin orsak och risk för exponering av blod- och kroppsvätskor var den övervägande 

risken som ledde fram till en incident stress på arbetsplatsen och att arbetstempot var för 

tidspressat. Den vanligaste orsaken till incidenten var att sticka sig på en nål, ofta var det i 

samband med att ta av eller på skyddshylsan, eller momentet från sticket till att nålen var 

slängd. Resultatet visar att det är en hög risk för sjuksköterskor att vara med om en 

nålsticksskada. För att visa på hur vanlig förekommande detta är tyngdes detta genom att ta 

med fler artiklar där även resultaten i dessa kommer fram till att det är en stor del av 

vårdpersonal som är med om nålsticksskador (Voide et al. 2012 & Davanzo et al. 2008). 

Vårdpersonal i sitt arbete har en risk att utsättas för stickskada och att detta kan leda till 

allvarliga konsekvenser som exempelvis smitta av HIV, HCV eller HBV.  Detta stöds även av 

artikeln av Mbanya et al. (2010) som även de beskriver att hanteringen av nålar är den 

vanligaste orsaken till nålsticksskada.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskestudenter har en risk att vara med om nålstick. Under 

utbildning till sjuksköterska kan en incident ske och risken ökar för ju längre i sin utbildning 

studenten kommer. Resultatet belyser att studenters inställning till säkerhet kan påverkas av 

hur studentens handledare är. Om handledaren gör på ett felaktigt sätt kan detta påverka 
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studenten till att följa samma exempel. Att sjuksköterskor som har arbetet en längre tid kan ha 

en risk att ha börjat handla på rutin. Detta innebär att uppgiften som gjordes inte utfördes på 

rätt sätt vilket medförde en höjd risk i arbetet.  

 

En annan faktor som utgör en ökad risk för nålsticksskada är utrustningen. För att risken ska 

minskas ställs krav på rätt utrustning. Resultatet belyser att om vårdpersonalen ska kunna 

utföra ett säkert arbete krävs rätt utrustning. Krav på utrustning innebär både att det som finns 

att tillgå ska hålla hög standard till arbetet som ska utföras, samt att det finns rätt utrustning 

tillgänglig. Mbanya et al. (2010) beskriver för att minska risken för stickskador krävs att det 

finns tillgänglig utrustning för att slänga nålen. Om detta inte finns eller utrustningen är för 

dålig ger det istället en ökad risk att nålsticksskada sker. Vidare togs det upp i resultatet att 

utöver kraven på rätt utrustning för att minska risken för incidenter, krävs även att 

utrustningen är rätt placerad så att den blir tillgänglig för personalen i deras arbete.  

 

En stor risk som ledde fram till att en nålsticksskada skedde var stress. När arbetet för 

vårdpersonalen var för stressat och arbetsbelastningen var för hög, ledde det till att fler 

misstag. I Sverige har vi lagar som säger att vård ska bedrivas så den uppfyller kraven på en 

god vård. (SFS 1982:763). I en studie gjord av Aiken et al. (2012) kommer de fram till hur 

utbrända sjuksköterskor på en arbetsplats påverkar vården till patienterna. En utbränd 

sjuksköterska kan inte ge samma goda vård som en nöjd och tillfredsställd sjuksköterska som 

trivs med sitt arbete kan.  

 

Den sista kategorin var rapportering, underrapportering och uppföljning av exponering av 

blod- och kroppsvätskor. Av de incidenter av stickskador som sker är det inte alla som 

rapporteras in till arbetsledningen. Detta kan vara på grund av flera olika anledningar, rädsla 

för sin professionella status, att individen skämdes över att ett misstag eller fel skett, att 

personalen inte tyckte tiden för att rapportera fanns eller att incidenten kändes oviktig.  

Resultatet kommer fram till att en orsak till att personal inte rapporterar incidenten kan vara 

på grund av bristande kunskap. Personalen vet inte hur de skall gå tillväga för att rapportera 

skadan. Dock kom det fram i en kvantitativ studie gjord på ett sjukhus där 2691 enkäter kunde 

användas i analysen, att underrapportering skedde men det var inte kopplat till okunskap. 

Personalen visste hur de skulle gå till väga för att rapportera men det berodde på att 

personalen inte ansåg att risk för smitta förelåg eller att de ansåg att de hade för lite tid för att 

rapportera incidenten. Det framkom även att just tidsbrist var en av orsakerna till att en 

stickskada inte rapporterades.  
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Resultatet tar upp att om rapportering sker kan detta ge en utveckling. Då får all personal och 

ledningen reda på vad som felat och först då kan detta åtgärdas för att förbättra detta så att 

liknade situationer kan undvikas. Rädslan att säga något om nålsticksskadan för vad det ger 

för konsekvenser gör att individen väljer att vara tyst istället för att exempelvis rapportera 

incidenten. I en artikel av Lorber och Savic (2012) har de kommit fram till att bra relationer 

med medarbetare, bra arbetsförhållanden och möjlighet till utveckling ger ett bra arbetsklimat 

och nöjd personal. Vilket skulle kunna innebära att en bättre attityd gentemot rapportering av 

nålsticksskador skulle kunna ge att fler rapporterar incidenten för att rädslan att bli utestängd 

eller dömd av gruppen inte finns, samt att det ses som ett tillfälle att kunna minska risken för 

medarbetare.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt har belyst att det finns en problematik om stick- och skärskador. 

Personal som är med om detta kan uppleva både psykisk och fysisk ohälsa och att följderna kan 

ha en stor påverkan på individens liv. Rapportering av dessa incidenter är för låg på grund av ett 

flertal olika faktorer som tidsbrist, låg kunskap om tillvägagångssätt och oro och rädsla för 

eventuell konsekvens. Vad som lyfts fram är att arbetsklimatet på en arbetsplats har en betydande 

del för att rapportering av incidenter ska ske. Därför borde det vara en viktig faktor att jobba med 

på alla arbetsplatser. När personalgruppen på en arbetsplats har en positiv attityd gentemot 

säkerheten för både patienter och personal, kan det göra att det finns en vilja att rapportera en 

incident för att minska risken för sina kollegor. Om arbetsmiljön uppmuntrar till rapportering kan 

det leda till att känslorna relaterat till detta förbättras. Med denna litteraturöversikt hoppas jag ha 

gett en ökad medvetenhet om stick- och skärskador och att det på arbetsplatsen kommer finnas 

en vilja att se över sina rutiner, arbetsmiljö och vilken information om stick- och skärskador som 

finns. Allt för att öka medvetenheten om att stick- och skärskador är en risk som kan leda till 

allvarliga konsekvenser så att detta kan förebyggas.  
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Bilaga 1. Kvantitativ bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel 

Välskriv

en 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

 Metodbeskrivning      

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

 Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

 Patienter som genomgått     

hysterektomi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

 Bortfall med betydelse för resultatet 

 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

     

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

 Frågeställning besvarad Nej Ja   

 Resultatbeskrivning      

 (redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Statistisk analys      

 (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

 Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

 Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Diskussion av      

egenkritik och felkällor  Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

 Överenstämmelse med resultat     

 (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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Bilaga 2. Kvalitativ bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning      

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Patienter som genomgått     

hysterektomi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

     

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning      

(redovisning, kodning etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet     

(citat, kod, teori etc.) Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av      

egenkritik och felkällor  Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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Bilaga 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen 

Författare/Årtal Typ av studie Datainsamling Huvudfynd 

Aiken, 

Sloane & 

Klocinski. 

1997 

   

 

Kvantitativ Sjuksköterskor från 

20 sjukhus samt 

rapporter från 

sjukhusen 

Orsaken till exponering för 

blod och kroppsvätska. Samt 

en upptäckt om att det kan 

vara en relativ stor skillnad 

mellan faktiska 

exponeringar och 

rapporterade exponeringar. 

Ferguson, 

Waitzkin, 

Beekmann & 

Dobbeling. 

2004 

   

 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

analys. 

Vårdgivare på 

sjukhus, som hade 

risk att utsättas för 

blodexponering. 

Vårdgivarens ansvar och 

analys kring varför 

exponering för blod eller 

kroppsvätska inträffat. 

Gershon, 

Flanagan, 

Karkashian, 

Grimes, 

Wilburn, 

Freotte, 

Guidera & 

Pugliese. 

2000 

   

 

Kvalitativ 150 

sjukhusanställda 

som varit utsatta för 

exponering av blod 

eller kroppsvätska 

Orsaker till att 

blodexponering uppkommer 

kan vara bristande 

kommunikation, bristande 

utrustning, stress och dåligt 

personligt ansvar. Även 

uppföljning till exponering. 

Gershon, 

Pearson, 

Sherman, 

Samar, 

Canton 

&Stone. 

2009 

   

 

Kvantitativ 738 hemsjukvårds 

personal 

Hur exponeringen för blod 

eller kroppsvätska 

inträffade, samt att bristanda 

rapportering kan bero på 

faktorer som ”tyckte inte det 

var tillräckligt allvarligt”, 

tidskrävande och rädsla att 

sin status påverkas. 

Lymer, Richt 

& Isaksson. 

2001 

   

 

Kvalitativ 15 anställda vid 3 

sjukhus i Sverige 

Blod och kroppsvätska- 

exponering är inte bara en 

fråga om säkerhet, detta 

påverkar personalen utifrån 

professionella aspekter, 

relationen till patienten och 

emotionella påverkningar. 

Även om orsak till 

exponeringen. 

Lymer, Richt 

& Isaksson. 

2003 

   

 

Kvalitativ Sjuksköterskor och 

sjuksköterskeassiste

nter 

Att hålla en hög nivå på 

säkerheten kring risk för 

exponering av blod eller 

kroppsvätskor kan avgöras 

av den ansvariga 

sjuksköterskans kompetens. 

Även vilket klimat som 

råder och vad de informella 

ledarna ”säger”. Stress var 

en faktor som påverkade 

negativt och dålig utrusning 

och/eller placeringen av 

utrustning var av betydande 

faktor. 



 

 

 

 

Rabaud, Zanea, 

Mur, Blech, 

Dazy, May & 

Guillemin. 2000 

Kvantitativ 942 sjuksköterskor 

och 459 

sjuksköterskestuden

ter   

Underrapportering av 

exponering av blod och 

kroppsväskor sker frekvent. 

Anledningar kan vara att 

personalen tycker att det var 

tillräckligt att desinfektera 

stället där exponering skett 

på kroppen, brist på tid att 

hinna rapportera och rädsla 

att bli dömd. 

Reutter & 

Northcott, 

1995 

   

 

Kvalitativ 7 Sjuksköterskor Känslor som uppträdde vid 

exponering av blod eller 

kroppsvätska. 

Smith & 

Leggat, 2004 

   

 

Kvantitativ 274 

sjuksköterskestuden

ter   

Att sticka sig på en nål var 

den vanligaste exponeringen 

och av orsaken var 

hanteringen av skyddshylsan 

på nålen. Att vissa sedan 

inte rapporterade händelsen 

kunde bero på att personen 

skämdes, nålen var oanvänd 

eller rädsla för att hamna i 

problem. 

Tabak, 

Shiaanana & 

Shasha.  

2005 

   

 

Kvantitativ Anställda vid ett 

sjukhus i Israel 

En av de viktigaste 

orsakerna av exponering av 

blod eller kroppsvätska var 

på grund av stress hos 

personalen och den 

vanligaste exponeringen var 

via nålstick. Att sedan 

rapportera eller inte berodde 

inte på bristande kunskap 

hos personalen då det inte 

fanns något samband mellan 

kunskap och rapportering. 

Det kunde ses att gifta 

sjuksköterskor hade större 

frekvens av rapportering än 

singlar. 


