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Håkan Dahm, Förvaltningschef
010-4804022

Skydd mot blodsmitta och andra kroppsvätskor
Denna plan gäller om egen personal/materiel exponeras för någon annans
blod eller kroppsvätska.
1. Olycksplatsen
Försök att minimera riskerna så att egen personal och inblandade inte skadar
sig på vassa föremål så som plåtkanter, glas m.m.
2. Arbete på skadeplats
Arbeta och planera utifrån att alla olycksdrabbade har någon form av
blodsmitta för att minimera riskerna. Om en privatperson har varit delaktig
så informera även denne om riskerna och hur de ska gå tillväga om de
känner sig osäkra.
3. Skyddsutrustning
Använd alltid tilldelad skyddsutrustning (larmställ, hjälm, skyddshandskar
och skyddsglasögon). Vid larm t.ex. trafikolycka ta först på skyddshandskar
därefter arbetshandskar. Munskydd och pocketmask ska användas vid mun
mot mun inblåsningar.
4. Om tillbud inträffar
Vid blodstänk/blodkontakt på bar hud: tvätta med tvål och vatten därefter
tvätta rikligt med desinfektionsmedel.
Om det blöder: låt det blöda och tvätta snarast med tvål och vatten och
därefter tvätta rikligt med desinfektionsmedel.
Om man fått stänk: i munnen, på slemhinnor, i ögonen eller på skadad hud
(eksem, sår) skölj med rikliga mängder vatten eller koksaltlösning.
Bistå även privatpersoner med tvättmöjlighet enligt ovan ute på
skadeplatsen. Se även till att fylla i vårat skadeformulär som finns på våra
basbilar, räddningsbilar och IVPA bilar detta gäller även för den som
genererat tillbudet. Kontakta alltid infektionskliniken för rådfrågning och
bedömning. Vaccination ska kunna ges inom 48 timmar.
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Infektionskliniken kontaktas dagtid mån-fre mellan klockan 08.00-16.00.
Infektionskliniken i Norrköping/Linköping tel: 010-104 32 60
Växeln Norrköping/Linköping tel: 010- 103 00 00
Kvällstid och helger får man ringa till växeln så får dom koppla vidare till
infektionsjouren.
5. Blod på larmkläder/materiel
Lägg larmstället i dubbla plastpåsar som tydligt märks med texten
`` BLODSMITTA´´. Tvättas därefter enligt särskild rutin på station
Centrum i Norrköping och på station Lambohov i Linköping (Program
blodsmitta skall användas). Blod på övrig materiel nackkragar, filtar m.m.
förpackas som ovan för att vid hemkomst rengöras alternativt destrueras.
6. Tillbuds-/skaderapport
Skriv alltid en rapport på det inträffade, informera även högra befäl om det
inträffade. En av dom anmäler utan dröjsmål olycksfallet eller det allvarliga
tillbudet till Arbetsmiljöverket på länken nedan.
Viktigt: Ta med att Arbetsmiljöverket skickar oss en kopia på anmälan.
www.av.se/blanketter/paragraf2/index.aspx

Räddningstjänsten Östra Götaland
Linn Kampner

