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Kronobergs län 

 
 
 
 
 
 
 

180.000 invånare 



Det är inte bara Törnrosa som… 

 
har stuckit sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Sleeping beauty av Edward Frederick Brewtnall 

 



Antal stickskador i Kronoberg 



Stickskador 2012 
 
Landstinget (86) 
• Övrig oreda (19) 
• Op/suturering (14) 
• Venöst blodprov (12) 
• Insulin spruta/penna (10) 
• Sc övrigt (bedövn) (9) 
• Förfylld spruta (5) 
• Städa efter annan (4) 
• Kapillärt blodprov (3) 
• Venport (2) 

 

Kommunerna (58)  
• Insulinpenna (37) 
• Övrig oreda (12) 
• Kanylburk (4) 
• Sc övrigt (2) 
• Städa efter annan (2) 
• Venport (1) 
 



Stickskyddade produkter 

• För venös provtagning sedan 2003, helt 2006 
• PVK 
• Till subcutana venportar 
• Injektionskanyler helt över 2012 (brev om extra 

kostnad) 
• Pennkanyler kommer 



Kronoberg landsting och kommuner 



Insulinpennor 

• Gjorda för patienter 
• Används av personal i kommunal vård 

– Remover i hårdplast 
 

• Läkemedelsnära produkter 
– Stickskyddade pennkanyler kommer att 

upphandlas 
 

• Delegering 
 



Viljan att rapportera 

• Åtgärder vid oönskade händelser  
 - begränsa skada,  
  förebygga nya 
 
• Mörkertal? Minskat? 
• Kultur 
• Olika i olika personalkategorier? 
• System för avvikelser 



SS-EN ISO 23908:2011 

Skydd mot stick- och skärskador  
– Krav och testmetoder –  

 
Skyddsfunktioner för stickande och skärande 

engångsprodukter av typ injektionsnålar, 
introducers för katetrar och nålar för 

blodprovstagning 



SS-EN ISO 23908:2011 

• En horisontell standard 
 

• Sharp = del av produkten som kan penetrera 
  mänsklig vävnad 
 

• Active sharps injury protection features – 
användare aktiverar 
 

• Passive sharps injury protection features – 
aktiveras automatiskt 

  



SS-EN ISO 23908:2011 

• Uppenbart för användare när produkten är i 
skyddat läge 

 
• Användarens händer ska vara bakom det 

vassa när skyddet aktiveras 
 
• Skyddet ska inte negativt påverka produktens 

funktion 
 



SS-EN ISO 23907:2012 

Skydd mot stick-skärskador 
- Krav och provningsmetoder –  

 
Avfallsbehållare för stickande/skärande föremål 

 



SS-EN ISO 23907:2012 

• Markering fyllnads nivå – vid max 85% av 
volymen 

• Pocket collectors – undantas från en del krav, 
 ställ v b egna 

 



Att jobba vidare med 

• Riskbedömning visar risk för stick-skärskada 
 - fungerande integrerad säkerhetsfunktion 
 

• Utbilda: 
 - Aldrig sätta tillbaka skyddshylsan 
 - Handskar 
 - Planera arbetet 
 - Attityder, värdediskussion.  



Utbildning – i vilken ände ska man börja? 

• Utställning med genomgång av leverantörer 
efter upphandling 

 
• Chefer, skyddsombud 

 
• Sjuksköterskedagar – genomgång 

 
• Delegering 



Personalens hälsa 



Tack! 
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