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• The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 

2010  

• direktivet er juridisk bindande også i Noreg 

gjennom EØS-avtalen 

• direktivet skulle væra fullt implementert i 

Noreg innan 10. mai 2013 



• rammeavtale som er utarbeida for å auka 

tryggleiken for helsepersonell i handtering 

av stikkande og skjærande utstyr 

 

• ein felles strategi som mellom anna 

inneber risikovurdering, risikostyring, 

forebygging, opplæring og oppfølging 



 Where the results of the risk assessment reveal a risk of injuries with a sharp 

and/or infection, workers’ exposure must be eliminated by taking the following 

measures, without prejudice to their order: 

 

 - specifying and implementing safe procedures for using and disposing of 

sharp medical instruments and contaminated waste. These procedures shall be 

regularly reassessed and shall form an integral part of the measures for the 

information and training of workers referred in clause 8 

 

- eliminating the unnecessary use of sharps by implementing changes in 

practice and on the basis of the results of the risk assessment, providing 

medical devices incorporating safety-engineered protection mechanisms 

 

- the practice of recapping shall be banned with immediate effect 





 

«Flere av direktivets bestemmelser er alt regulert i flere forskrifter gitt i 

medhold av arbeidsmiljøloven, herunder:  - forskrift om biologiske 

faktorer,- forskrift om utførelse av arbeid, - forskrift om bruk av 

arbeidsutstyr,- internkontrollforskriften, - forskrift om arbeid i 

arbeidstakers hjem og- forskrift om arbeid i privat arbeidsgivers hjem.» 

 

«Flere av bestemmelsene i direktivet har en høyere detaljeringsgrad 

enn dagens regelverk, noe som gjør at det antas nødvendig med en 

egen forskrift under arbeidsmiljøloven for å oppfylle 

gjennomføringskravet.» 

 

«Et forskriftsutkast vil bli sendt på høring i løpet av 2012» 

        www.regjeringen.no 



Forskriftsendring skal hindre stikkskader 

og infeksjoner 

 

«Endringene skal blant annet hindre skader og 

infeksjoner ved bruk av kanyler i helsevesenet. De 

nye kravene gjelder likevel alle bransjer hvor det er 

fare for smitterisiko ved bruk av spisse eller skarpe 

gjenstander.» 





 

«Etter mai 2013 skal det kun 

benyttes prøvetakingsutstyr 

med sikkerhetsmekanisme» 



 

«Direktivet har forbud 

mot å bruke kanyler 

uten 

sikkerhetsanordning. 

Dette gjelder både 

IV-kanyler og kanyler 

for 

blodprøvetaking.» 



Endringar i  

Forskrift om utførelse av arbeid 

• Endringane skal mellom anna hindra skader og 

infeksjonar ved bruk av kanyler i helsevesenet.  

 

• Dei nye krava gjeld likevel alle bransjar der det er fare 

for smitterisiko ved bruk av spisse eller skarpe 

gjenstandar 

 

• Endringane er gjort i kapittel 6 om biologiske faktorar og 

omfattar risikovurdering, opplæring og informasjon, 

vernetiltak og avfallshandtering 

 



Forskrift om utførelse av arbeid 

 

• På bakgrunn av risikovurderinga er det no eit krav at det 

ved handtering av spisse eller skarpe gjenstandar 

(stikkande/skjærande) skal brukast utstyr med 

sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismar 

• Det er nye krav til plassering av avfallsbehaldarar 

• Plasthylsa som sit på alle nye kanylar i Norge skal ikkje   

settast tilbake på kanyla etter at den er brukt. 



Forskrift om utførelse av arbeid 

• § 6-5 (nytt tredje ledd): 

 

«Ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander som 

kan forårsake skade og eller infeksjon fra biologiske 

faktorer, skal det benyttes utstyr med sikkerhetsmessige 

beskyttelsesmekanismer, der slikt utstyr er tilgjengelig og 

egnet for formålet.» 

 



Forskrift om utførelse av arbeid 

§ 6-10 , Oppbevaring, håndtering, transport og 

avfallsbehandling 

 

«Arbeidsgiver skal sørge for at sikre avfallsbeholdere for 

spisse eller skarpe gjenstander plasseres så nært som 

mulig stedet hvor slikt utstyr håndteres eller kan finnes.» 

 

«Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk, med 

mindre det benyttes utstyr som eliminerer faren for 

stikkskade.» 

 



“Any healthcare worker 

that handles sharps, such 

as hypodermic needles, IV 

catheters, phlebotomy 

devices, suture needles, 

scalpels, or lancets, are at 

risk of accidental 

needlestick injuries.  

 

Injuries can occur at any 

time, including during and 

after use, at the time of 

disposal, and while 

recapping the device 

CDC, Workbook for Designing, Implementing, and Evaluating a Sharps Injury 

Prevention Program  

 



Activities associated with percutaneous injuries in EPINet 

hospitals, by % total percutaneous injuries (n= 951), 2007 

(Source: EPINet [2009]). 

 

http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/epinet/epinetdatareports.cfm
http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/epinet/epinetdatareports.cfm
http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/epinet/epinetdatareports.cfm


As SED use grows, the 

proportion of NSIs due to 

these devices increases. 

 
To date there are no 

reference standard criteria 

for labeling a device as 

“safety-engineered” 

 

We found that some SEDs 

were more effective than 

others in preventing NSIs 



 

 

Almost 40% of the NSIs in 

our study occurred while the 

devices were being used, 

that is, before activation of 

the safety feature was 

appropriate or possible. 

 

SEDs are more complex 

than their conventional 

equivalents and usually 

necessitate specific training. 



            

«Passiv» sikkerheitsmekanisme 

 

 

 

             

               «Aktiv» sikkerheitsmekanisme 





“When safety needle devices are introduced into the 

clinical setting and appropriate training is given, a 

significant reduction in the number of occupationally 

acquired NSIs may ensue.2 



“No one single strategy will reduce the number of NSIs.» 

 

“Healthcare workers will always require regular 

educational updates on universal precautions, handling 

and disposal of sharps, and reporting of inoculation 

injuries.” 

 





www.albertahealthservices.ca 




