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Høringssvar – Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid – Stikkskade direktiv 
 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er positive til at direktivet nå implementeres i norsk lovgivning, 
og er fornøyd med at påleggene i forskriften gjøres gjeldende for alle arbeidstakere. 
Sykepleiere er særlig utsatt for stikkskader og NSF er derfor opptatt av at endringene i 
forskriften gjøres tydelige og klare i en veileder som formidles til alle aktuelle arbeidsgivere.  

NSF mener at det er et klart behov for tiltak som kan forbedre rapporteringen av stikkskader. Vi 
tror det er stor grad av underrapportering i forhold til skader og anser derfor at det er behov 
for tiltak som kan forenkle og dermed forbedre rapporteringen. Antall stikkskader som 
rapporteres i den enkelte organisasjons avvikssystem må ikke utgjøre grunnlaget for 
risikovurderingen alene. Rapporteringsrutinene for stikkskader må forenkles betydelig og 
rapporteringsskjema må ha en nasjonal standard.  

NSF påpeker at Samhandlingsreformen og demografiske endringer fører til endringer i 
pasientgrunnlaget. Dette fører igjen til at flere i helsetjenestene må foreta risikovurderinger. 
Vaksinering av helsepersonell må på bakgrunn av dette også revurderes.   

NSF har også følgende kommentarer:  
 
§ 1-4: 
Arbeidstilsynet har oversatt  ”sharp injuries/medical sharps” til  ”spisse eller skarpe 
instrument”. NSF mener at disse begrepene må oversettes som ”spisst eller skarp redskap” da 
dette er mer dekkende for det som brukes, som blodprøvetakingskanyler, injeksjonskanyler, 
skalpeller og andre stikkende og skjærende gjenstander.  
 
NSF har følgende forslag til endring: 
44) spisst eller skarp redskap: gjenstander som kan skjære, stikke og forårsake skader eller 
infeksjoner fra biologisk materiale eller annen skade. 
(Følger av dette blir også endring i § 6-1 andre ledd, siste punkt, i § 6-4 første ledd punkt e) og i 
§ 6-10.  
 
§6-4 første ledd; opplæring i bruk av sikkerhetsutstyr: 
NSF mener det er nødvendig med en presisering av arbeidsgivers ansvar for opplæring i bruk av 
sikkerhetmessige beskyttelsesmekaniser.  
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NSF har derfor følgende forslag til tillegg under § 6-4: d) bruk av personlig verneutstyr, 
herunder vernetøy og sikkerhetmessige beskyttelsesmekanismer 
 
§ 6-7 Påbud om bruk av tilgjengelig sikkerhetsutstyr 
Det er kjent at all bruk av utstyr utgjør en reell fare for stikkskader. NSF mener derfor at det er 
behov for et eksplisitt påbud om bruk av sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer.  
NSF har forslag til nytt tredje ledd under § 6-7. Krav om personlig verneutstyr ved arbeid med 
helsefarlige biologiske faktorer: 
- Arbeidstaker som benytter spisst eller skarpt utstyr som kan forårsake skader og eller 

infeksjoner fra biologisk materiale, skal benytte sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer 
der dette er tilgjengelig og egnet for formålet.  

 
§6 -10  
”Arbeidsgiver skal sørge for at sikre avfallsholdere for spisse eller skarpe instrumenter og 
infeksjonsutstyr skal plasseres så nært som mulig stedet hvor slikt utstyr brukes eller kan finnes. 
Hette skal ikke settes på kanyle etter bruk. ” 
 
NSF er positiv til  at det settes krav til avfallsholder og sikkerhetsutstyr knyttet til skarpt utstyr. 
Det bør tilføyes at avfallsbeholdere for spisse eller skarpe instrumenter og injeksjonsutstyr ikke 
skal fylles mer enn ¾ fulle. Vi må også påpeke at ”så nært som mulig” kan tolkes veldig ulikt og 
bør spesifiseres i en veileder og følges opp.  Forbud  av ”recapping” (sette på hette) innebærer 
en endring i praksis. Dette medfører at alt helsepersonell må lære en ny teknikk.   
 
Krav til arbeidsutstyr 
Det bør presiseres i forskriften at medisinsk utstyr som har sikkerhetsanordninger bør brukes 
hvis de er utviklet for formålet, fungerer tilfredsstillende og er tilgjengelige på markedet. 
 
Melding av stikkskader/avvik 
Systemer for melding av avvik er innviklet og tidkrevende. Mange sykepleiere melder ikke at de 
har vært utsatt for en stikkskade fordi det er for tidkrevende. Hvis det skal utvikles nasjonale 
oversikt og igangsette tiltak for å hindre slike skader må vi ha pålitelig data.  
 
Opplæring: 
Opplæring er helt nødvendig for å gjennomføre denne forskriften. Opplæringsinnhold vil måtte 
være bredt, slik at det omfatter smitterisiko for seg selv og pasienten, stikkskader og  
konsekvenser  og endringer i praksis knyttet til forbud i bruk av recapping metoden.  Det er 
også viktig at det under utdanningen tas i bruk riktig utstyr og gis korrekt opplæring. Aktuelle 
utdanningsinstitusjoner må også få pålegg om å benytte riktig sikkerhetsutstyr og benytte dette 
i undervisningen. Opplæring i bruk av sikkerhetsutstyr må gjentas med intervaller på 3 år og 
være obligatorisk. Myndighetene må ha ansvaret for sikkerhetskampanjer og ha fokus på 
forbyggende tiltak.  

 
Finansiering 
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De økonomiske og administrative konsekvenser må ikke undervurderes fordi det vil gi 
forskjellige tolkninger og oppfattelse av kvalitet. 
 
Oppsummering:  
a) en tydeliggjøring av regelverket for hvilke skader som skal rapporteres,  
b) en formidling av dette regelverket via en veileder og  
c) en forenkling av rapporteringsrutinene for stikkskader 
 
En veileder med opplæring er viktig for å sikre at personell er best mulig beskyttet mot smitte. 
NSF mener at forskriften er et viktig for arbeidsmiljøloven og sikkerhet på arbeidsplassene. Vi 
ber derfor om en bred formidling om endringer som forskriften innebærer.  

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Eli Gunhild By Kari E. Bugge 
Forbundsleder Fagsjef 
 


