
 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Höstterminen, 2006 
Rapport nr. 343 

 

 

 

Blodsmittotillbud och åtgärder därom 
inom polisen 

 

 

 

 
 
 

 

Erik Crona  

Jörgen Axelsson



Rapport nr. 343 Blodsmittotillbud 
Jörgen Axelsson, Erik Crona 

 

 

 Abstract 

Inom polisen finns det åtgärdsplaner för alla möjliga situationer. Vi blev nyfikna 

på om det även fanns en nationell åtgärdsplan för polisen gällande 

blodsmittotillbud. Vi ville samtidigt undersöka om det fanns för myndigheterna 

lokala åtgärdsplaner för blodsmittotillbud, samt om det mellan myndigheterna 

skiljde sig åt mellan åtgärdsplanerna. Vi ville även jämföra de polisära 

åtgärdsplanerna mot sjukvårdens för att se om det fanns stora skillnader dem 

emellan. Vi jämförde även preventiva åtgärder hos polismyndigheterna samt vid 

polis- och sjukvårdsutbildningarna. Vid sökningar på Intrapolis, har vi funnit att 

det saknas åtgärdsplaner för blodsmittotillbud hos flera myndigheter samt att det 

tycks skilja sig åt mellan myndigheterna gällande vaccinationer. Denna differens 

gällande vaccinationer visade sig redan på utbildningsnivå avseende polis- och 

sjukvårdsutbildningarna. 
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 1  Inledning 

Vi har valt att arbeta med blodsmittotillbud inom polisyrket då vi känner en 

osäkerhet inför att komma ut i arbetslivet med en alltför liten kunskap om 

blodsmitta samt vilka åtgärder man kan vidta om man skulle drabbas av detta.  

Då risken att drabbas av blodsmitta är en problematik som är gemensam för hela 

poliskåren så undrar vi om det finns något nationellt dokument som styr hur man 

ska skydda sig, samt agera vid ett blodsmittotillbud. Vi är också intresserade av att 

ta reda på, om det nu saknas en nationell handlingsplan, om det i så fall finns 

handlingsplaner på myndigheterna och om de är likvärdiga varandra. 

Vi vill även jämföra polisen handlingsplaner med sådana som gäller inom 

akutsjukvården samt se om det skyddsutrustning som används inom sjukvården som 

skulle kunna vara användbara inom polisyrket. 

1.1 Bakgrund 

I det dagliga polisarbetet så finns det risk för att utsättas för blodsmitta vid kontakt 

med hos polisen frekvent förekommande personer. Detta är särskilt vanligt när det 

gäller narkotikamissbrukare som inte bara ofta är smittade av någon blodsmitta, utan 

också bär kanyler eller annat stickande och potentiellt smittransmitterande saker på 

sig. 

Polisen består av 21 myndigheter som är självgående, d.v.s. varje myndighet har 

direktiv från rikspolisstyrelsen (RPS) att arbeta efter, men hur de väljer att arbeta är 

upp till dem själva, vilket medför att myndigheternas verksamhetsplaner i stort sett 

kan se lika ut, men kan skilja sig på vissa punkter. 

1.2 Syfte 

Att ta reda på om det finns nationella åtgärdsplaner för blodsmitta inom 

polismyndighet och sjukvården och hur är dessa utformade.      
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Vidare görs en jämförelse mellan sjukvård och polis och vilka eventuella 

förbättringar som eventuellt kan vara lämpliga avseende polisiära rutiner och 

utrustning. 

Att ta reda på hur blodsmittotillbud hanteras inom polisen och sjukvården. 

1.3  Frågeställningar 

Finns det något nationellt styrdokument gällande rutiner vid blodsmittotillbud? 

Om det finns, skiljer de sig från hälso- och sjukvården? 

Hur ser den polisiära utrustningen ut, kan den förbättras? 

Hur hanteras blodsmittotillbud inom polisen och sjukvården? 

Skillnader mellan den polisens och sjukvårdens utrustning? 

Kan man tvångstesta en person efter ett blodsmittotillbud?  

Hur ser vaccinationsmöjligheterna ut mellan polisutbildningen och 

sjukvårdsutbildningar? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart rikta in oss på den information som finns tillgänglig för alla 

poliser på Intrapolis. Orsaken till denna begränsning är dels för att se hur de olika 

myndigheterna jobbar för att göra sina åtgärdsplaner tillgängliga för alla poliser 

inom myndigheten och dels för att ha en lämplig begränsning på arbetet då det hade 

varit en omöjlig uppgift att ringa runt till samtliga polisstationer för att höra om de 

har någon åtgärdsplan för blodsmittotillbud i pappersform på stationen. 

Ytterligare en avgränsning är att inte ha med taktiska förhållningssätt för att undvika 

blodsmittotillbud då detta blir synnerligen situationsanpassat. Därför har vi mer 

riktat in oss på när ett tillbud har inträffat, vilka åtgärder som skall vidtas vid ett 

blodsmittotillbud samt den utrustning vi har för att skydda oss.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

Bearbetning av ev. åtgärdsplaner hos polisens intranet och sjukvård, gällande planer 

för förebyggande av smitta och planer vid tillbud, samt jämförelse av 

skyddsutrustning. 
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2  Teori 

De vanligaste typerna av blodsmitta som vi kan komma i kontakt med är Hepatit B, 

C, samt HIV/AIDS. Till de mindre vanliga blodsmittorna är hepatit D som också är 

förekommande bland intravenösa missbrukare och då särskilt i samband med hepatit 

B infektioner. Av denna anledning tar vi med denna sjukdom.   

Hepatit är en virussjukdom som orsakar inflammation i levern, med symtom som 

gula ögonvitor och gulfärgad hud. Hepatit brukar i vardagligt tal kallas för gulsot 

p.g.a. symtomen som framträder. Ytterligare gemensamma symtom för de olika 

hepatit formerna är trötthet, aptitlöshet, illamående, magbesvär, mörkfärgad urin, 

värk i kroppen samt en obehagskänsla runt levern. De som smittats av hepatit 

utvecklar inte alltid samma symtombilder, vilket medför att det kan vara svårt att 

veta om en person bär på viruset. 

2.1 Hepatit B  

Hepatit B smittar genom blodkontakt eller genom sexuellt umgänge. Även saliv och 

sperma är smittkällor. Viruset infekterar bara människor och är globalt sett mycket 

spritt och i delar av Afrika och Asien är 10-20% av befolkningen smittad. I dessa 

delar av världen är den vanligaste smittspridningsvägen den mellan mor och barn i 

samband med förlossning medan det i västvärlden är vanligast att smittan sprids 

genom orena injektionssnålar eller sexuellt umgänge. 

(www.smittskyddsinstitutet.se). Smittorisken vid eventuell stickskada eller 

blodstänk i ögonen ligger mellan 2-20% beroende på smittsamhetsgraden. Hepatit B 

är vanligast förekommande hos intravenösa missbrukare.(Information om 

smittorisker Intrapolis Dnr:AA-741-15214-2006). 

Hepatit B infektionen läker vanligtvis utan bestående men omkring 5% utvecklar 

kronisk leverinflammation vilket kan leda till levercancer. 

(www.smittskyddsinstitutet.se).   

Hepatit B är mycket smittsamt. Det finns vaccin som ger ett bra skydd mot Hepatit 

B med en skyddseffekt efter 3 doser på 90%. En person som inte har blivit 

vaccinerad och som blir utsatt för smittan kan skyddas från att bli sjuk genom att 
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han omedelbart får vaccinet tillsammans med ytterligare läkemedel 

(immunglobulin). Uppföljning sker genom blodprov efter tre veckor, tre månader 

samt sex månader efter smittotillfället för att kunna påvisa ett negativt resultat.    

(www.smittskyddsinstitutet.se)                                                                                                                                                                                           

2.2 Hepatit C  

Hepatit C är en virusinfektion som sprids via blod. Till skillnad från Hepatit B så är 

risken mycket mindre att Hepatit C ska smitta sexuellt. Hepatit C finns endast hos 

människor. Smittan sprids genom att smittat blod kommer in i blodbanan på en 

annan person. 50% av de som smittas med Hepatit C utvecklar en kronisk 

leverinflammation vilket är 10 gånger fler än vid Hepatit B, med förhöjd risk för 

utvecklande av skrumplever och levercancer.( www.smittskyddsinstitutet.se) 

Sjukdomen är i Sverige starkt kopplad till intravenösa missbrukare. Smittorisken vid 

stick och blodstänk är lägre än den vid hepatit B, upp till 5%. (Information om 

smittorisker Intrapolis Dnr:AA-741-15214-2006). 

Hepatit C är mindre smittsamt än Hepatit B. Smittskyddsinstitutet beräknar att 

risken att drabbas av hepatit C vid en stickskada inom sjukvården är 1/10 av samma 

risk vid en stickskada med Hepatit B. 

Det finns idag inget vaccin mot Hepatit C utan förebyggande åtgärder måste vara att 

ha ett bra barriärskydd med exempelvis handskar och skyddsglasögon. Det finns 

idag läkemedel som i många fall kan bota den kroniska delen av inflammationen 

och förhindra senare komplikationer men även här räknas personen som smittsam 

en lång tid framöver. 

Vid ett blodsmittotillbud med en konstaterad Hepatit C så ges inte någon 

profylaktisk medicin då Hepatit C bedöms inte vara så lätt smittat som exempelvis 

Hepatit B, däremot så följs det upp med blodprov först efter 1 vecka därefter 3 

månader och sist vid 6 månader för att konstatera att personen inte har blivit 

smittad. 

Skulle nu personen som har blivit stucket konstateras vara smittad så behandlas det 

med läkemedel som innehåller den aktiva substansen Interferon vilket hjälper till att 

läka ut hepatiten. Denna behandling är på antingen 24 eller 48 veckor beroende på 
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vilken typ av Hepatit C det är. Personen räknas som frisk 1 år efter avslutad 

behandling om blodproven är negativa. (Infektionsmottagningen NUS 2006-11-10).  

2.3 Hepatit D 

Hepatit D orsakas av ett virus som kräver en samtidig infektion av Hepatit B viruset 

för att det ska kunna ge upphov till sjukdom. Hepatit D är inte så vanligt 

förekommande i Sverige men finns representerat bland intravenösa missbrukare, 

viruset är desto vanligare i Medelhavsländerna. 

 Då denna infektion uppträder samtidigt som Hepatit B infektion så blir det en 

”dubbelinfektion” med större risk för hepatitsymtom än vid enbart Hepatit B och 

också en ökad risk för ett dödligt förlopp. ( www.smittskyddsinstitutet.se) 

Någon specifik behandling för Hepatit D finns inte utan det behandlingen riktas mot 

att lindra patientens symtom.  

2.4 HIV  

HIV är även den en virussjukdom som smittar genom blodkontakt eller sexuellt 

umgänge. Symtom på som en nysmittad person kan får kan vara en snabbt 

övergående period av feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och utslag några 

veckor efter att de har smittats (primärinfektion) men ibland så uppträder inga 

symtom i denna fas. Det kan sedan dröja flera år innan personen blir allvarligt sjuk. 

Sjukdomens senare fas karakteriseras av symtom som varierar beroende på att 

personen drabbas av en mängd olika infektions sjukdomar som en följd av att HIV-

viruset sänker immunförsvaret. ( www.smittskyddsinstitutet.se).                                                                                 

Störst risk att bli smittad är vid stick och skärsår, eller om man får blod i ögon eller 

mun. HIV är vanligt förekommande hos intravenösa missbrukare. (Information om 

smittorisker Intrapolis Dnr:AA-741-15214-2006). 

Det finns inte någon behandling som en gång för alla botar HIV dock så finns det 

idag bromsmediciner som kan minska mängden cirkulerande virus och fördröja 

sjukdomsutvecklingen. Utan dessa mediciner så utvecklar dock hälften av de 

drabbade aids inom en 10 års period med extremt nedsatt immunförsvar.  
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Vid ett blodsmittotillbud med en känd HIV-smittad person så skall man omedelbart 

kontakta en infektionsklinik då det är viktigt att snabbt börja behandla med så kallad 

stopp medicin som fungerar som ett profylaktisk medicin som förhindrar att den 

drabbade utvecklar HIV. Denna behandling skall helst påbörjas inom 2 timmar och 

senast inom 24 timmar från exponeringen. Behandlingen pågår i 4 veckor och 

uppföljande blodprov för att påvisa eventuell kontraktion av viruset sker med 

intervallerna 6 veckor, 3 månader och 6 månader. Är proverna negativa då så 

bedöms personen vara fri från smitta. (www.sjukvardsradgivningen.se/handbok 

samt Infektionskliniken NUS 2006-11-10) 
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3  Resultat 

I det enda nationella dokumentet som vi funnit vilket är en inskannad broschyr från 

1994 med namnet ”Skydd mot HIV/AIDS & HEPATIT, Information till all personal 

inom polisväsendet” beskrivs sjukdomssymtomen samt förebyggande åtgärder. 

Dock nämns det inget om hur ett omhändertagande av en person som utsatts för ett 

blodsmittotillbud ska gå till. 

Vi har även märkt att det skiljer sig mellan myndigheterna gällande handlingsplaner 

för blodsmittotillbud. Flera av myndigheterna saknar helt åtgärdsplan, alternativt att 

den är väldigt svåråtkomlig på intrapolis och att vi därmed inte har lyckats få fram 

fakta från de aktuella myndigheterna. Några av myndigheterna erbjuder vaccination 

mot hepatit enbart då ett tillbud har inträffat när andra erbjuder vaccination i 

preventivt syfte.  

3.1 Tillgänglig information på Intrapolis.                                                                   
Vid sökning på polisens interna informations sidor på intrapolis så kan man snabbt 

konstatera att det inte finns någon nationell handlingsplan för hur poliser skall 

uppmärksamma risker för blodsmittotillbud eller hur man ska agera vid ett sådant 

tillbud. Vad man kan konstatera är att det finns enskilda av polisens 21 olika 

myndigheter som har utarbetat handlingsplaner för hur dom ska hantera ett 

blodsmittotillbud. Vissa av dessa har varit utformade på nästan ett identiskt sätt med 

samma text och samma bakgrundsinformation, men där sedan sådana saker som 

vilken lokal smittskyddsenhet de ska vända sig till, samt telefonnummer och 

kontaktpersoner på dessa enheter har varit ändrade. Ett flertal av myndigheterna 

saknar för oss lättillgängliga handlingsplaner om hur man ska agera vid 

blodsmittotillbud samt vart man ska vända sig.  
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Polismyndigheter samt RPS på Intrapolis
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Ovanstående diagram visar att endast 10 av polisens 21 myndigheter plus Rikspolis- 

styrelsen har en lättåtkomlig handelsplan på Intrapolis angående åtgärder vid ett 

blodsmittotillbud.  
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Ovanstående diagram visar att 11 av polisens 21 myndigheter plus 

Rikspolisstyrelsen har skriftliga åtgärdsplaner tillgängliga på Intrapolis. 

Tillgängligheten varierar dock då vissa var väldigt svårfunna. 
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Ovastående diagram visar att 14 av polisen 21 myndigheter plus Rikspolisstyrelsen 

har information om hur man kommer i kontakt med sjukvården. I de flesta fallen rör 

det sig om företagshälsovård. Vid akuta fall är det sjukhus som gäller. 

3.2 Nationell broschyr för polisväsendet 

Det enda riktigt nationella dokument som vi hittade avseende risker för blodsmitta 

och hur man som polis skyddar sig mot det var en inskannad broschyr med namnet 

”Skydd mot HIV/AIDS & HEPATIT, Information till all personal inom 

polisväsendet” från 1994. Denna skrift innehåller både en kortfattad beskrivning av 

sjukdomarna samt hur de smittar. Den innehåller även praktisk information om hur 

man ska skydda sig, hantera kontaminerat gods och vad man ska använda för 

utrustning både för att skydda sig och för att kunna rengöra kontaminerad 

utrustning. Med andra ord mycket praktisk och matnyttig information för den som 

arbetar med eventuellt smittade personer eller i en miljö där man kan komma i 

kontakt med smittspridande substanser och stickande-/skärande föremål. Med detta 

sagt skall det dock påpekas att det är en inskannad folder som har 12 år på nacken 

vilket gör att en del av informationen, utrustningen och efterföljande åtgärder kan 

vara i behov av revision. 

3.3 Vaccination i olika myndigheter. 

Gällande vaccination så tycks det skilja lite åt mellan de olika myndigheterna. 

Många myndigheter erbjuder vaccination mot Hepatit A och B för de 

yrkeskategorier som bedöms jobba i riskområden för att kunna utsättas för 

blodsmitta. Ett exempel på en myndighet som kommit till en annan uppfattning är 

Södermanland där det i ett dokument benämnt ”Riktlinjer för vaccinering” skrivs att 

vaccinering istället skall bekostas av arbetsgivare som behandling efter ett 

blodsmittotillbud istället för som förebyggande. Som källor uppger de Stockholms 

Polismyndighets policy för vaccinationer, Smittskyddsöverläkare Carl-Gustaf 

Sundin Infektionskliniken Landstinget Södermanland på Södermanlands Landstings 

hemsida (030627). På denna sida rekommenderar nu i ett PM samma läkare att 

personal inom sjukvården som kan komma i kontakt med Hepatit B kontaminerat 

material att ha en Hepatit B vaccination som skydd även om den viktigaste 

skyddsåtgärden är bra rutiner. Han anser det var kostnadseffektivt att vaccinera viss 
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personal i förebyggande syfte trots låg förekomst av smittade och ett inte alltid 

100% skydd trots vaccinering.  (http://www.landstinget.sormland.se/Startsida/)  

Polismyndigheter samt RPS på Intrapolis

8

2

12

0

5

10

15

Erbjuder vaccination i 

förebyggande syfte

A
n
ta

l Ja

Nej

Framgår ej

 

Ovanstående diagram visar att 8 av polisens myndigheter plus Rikspolisstyrelsen 

erbjuder vaccination i förebyggande syfte. 2 myndigheter erbjuder enbart 

vaccination då ett tillbud har inträffat, medan det hos 12 myndigheter inte framgår 

om de erbjuder vaccination i preventivt syfte eller ej. 

3.3.1 Vaccination vid polisutbildningen 

Polisutbildningen i Växjö erbjuder sina studenter födda efter 1974 vaccination mot 

TBC. Detta för att landstinget i Kronobergslän har den policyn, att alla som arbetar i 

yrken som innebär risk för att utsättas för kontakt med TBC skall vaccineras. 

Polisutbildningen i Umeå erbjuder inte sina elever vaccination mot TBC eller 

Hepatit. Enligt Elisabeth Åström studierektor på polisutbildningen i Umeå, så är det 

inte en fråga som har blivit utredd då det mer ses som en arbetsgivarfråga, och inte 

så mycket som en utbildningsfråga som skolan skall ha hand om. Det faktum att 

elever på t.ex. sjuksköterskeprogrammet får vaccinationer under utbildningen 

medan polisstudenter inte får det, skulle kunna förklaras med att sjuksköterskor har 

sin praktik inbakad i skolutbildningen, och utsätts då för blodsmittorisker medan 

poliser istället har sin praktik efter under femte terminen då man är på 

myndigheterna. Dock så kvarstår risken att polisstuderande eventuellt skulle kunna 

utsättas för blodsmittotillbud vid fältstudieveckorna då man är ute på 

myndigheterna. 
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Enligt Ingemar Bergman på personalenheten vid Polishögskolan i Solna vaccinerar 

inte skolan sina studenter. Frågan om vaccination har dock varit uppe, men man har 

kommit fram till att det inte är behövligt. Man anser att under fältstudieveckorna så 

skall studenten hålla sig i bakgrunden och inte ingripa aktivt, därmed är en 

vaccinering inte nödvändig. Han säger dock att frågan om vaccination kan komma 

upp igen då de elever som utbildas på distans, som i större utsträckning är ute på 

myndigheterna, har uttryckt önskemål om vaccination. Ingemar tror inte att skolan 

kommer att bekosta en vaccination, däremot tror han att skolan kan komma att 

erbjuda studenterna möjlighet att vaccinera sig. På frågan om TBC vaccinering 

svarar Ingemar att det då krävs att landstinget beslutar om det, såsom landstinget i 

Kronoberg har gjort. 

 

3.3.2 Vaccination vid sjukvårdsutbildningarna i Umeå 

Avseende sjukvårdsutbildningar såsom sjuksköterske- läkar- tandläkar- samt 

tandhygienistutbildningarna i Umeå, vaccineras studenterna mot hepatit och TBC 

redan under den första terminen. Denna vaccinering bekostas av den medicinska 

fakulteten vid Umeå universitet. (http://www.umu.se/medfak) 

3.4 Skyddsutrustning idag polis/sjukvård 

Denna utrustning är den basutrustning som en polisman har att tillgå och som skall 

finnas i bilarna. (Intrapolis/örebrolän) 

Handskar  

Polisen är idag utrustad med tunna läderhandskar som skall användas vid 

omhändertagande av personer samt vid visitering av denne. Handsken skyddar till 

viss del mot blod och andra vätskor, dock ej mot skärande eller stickande föremål. 

Det finns även tunna vinyl handskar som kan användas vid visitering, de är dock 

inte att rekommendera då de är väldigt lätta att sticka hål på med ett stickande eller 

skärande föremål. 

Vissa myndigheter har börjat dela ut skärsäkra handskar till sina anställda. Dessa 

handskar är mer stickresistenta då det krävs betydligt större kraft för exempelvis en 

nål att ta sig igenom dem. Vilket gör dem till lämpliga handskar att använda vid 
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exempelvis visitering. (Artikel ur Tidningen Svensk Polis publicerad på Intranet 

2006-10-24) 

Alcogel 

Alcogel används när man ska desinficera sina händer efter kontakt med person som 

har blodsmitta. Tvätta först händerna med tvål och vatten, smörj sedan in händerna 

noggrant med alcogel. Låt därefter händerna lufttorka. Alcogel innehåller förutom 

de mikroorganism dödande ämnena även glycerin, vilket motverkar uttorkning av 

händerna. (www.opus-chemical.se) 

Pocketmask 

I polisens akutvårdsväska ingår bl.a. en s.k. pocketmask. Den liknar en syrgasmask 

och används då man påträffar en person med andningsstopp. Den användes genom 

att man lägger masken över personens näsa och mun, därefter blåser man in luft 

genom en ventil. På detta sätt minskar man risken för att bli utsatt för smitta när 

man ger konstgjord andning. (www.laerdal.se) 

Gul varningstape 

Gul varningstape är en tape som fästes på bilen för att varna andra användare av 

bilen för att den har blivit kontaminerad av kroppsvätskor av en person med 

misstänkt blodsmitta. Bilen skall därefter på sanering och desinficering. Bilen 

rengörs sedan med ett medel som heter Debisan samt vatten. Glöm inte handskar 

vid rengöring av bilen. (Intrapolis/örebrolän) 

Skyddshylsor för kanyler  

Hylsan använder man för att förhindra att man ska sticka sig på kanylen. 

Skyddshylsan är en hylsa med skruvkork avsedd för att förvara stickande och 

skärande föremål i. Hylsan töms sedan inne på stationen i ett särskilt märkt 

emballage märkt antingen stickande/skärande föremål eller förorenade 

föremål.(Intrapolis/värmlandslän)                                                                                                                                                       
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Detta är den utrustning som generellt sett finns tillgänglig som skyddsutrustning 

inom sjukvården. 

Handskar 

Vinyl eller latex engångshandskar som ett yttre skydd för händerna mot blod och 

andra kroppsvätskor. Vid vetskap eller starkmisstanke om blodsmitta används helst 

dubbla handskar. (www.sjukvardsradgivningen.se/handbok ) 

Munskydd  

Munskydd används för att förhindra stänk av blod eller annan kroppsvätska in i 

mun, då vissa blodsmittor smittar genom kontakt med slemhinnorna. 

(www.sjukvardsradgivningen.se/handbok ) 

Skydd för ögon 

Glasögon eller visir för att förhindra stänk av misstänkt smittat blod eller 

kroppsvätska i ögon/ansikte. (www.sjukvardsradgivningen.se/handbok ) 

Barriärskyddskläder 

Engångsskydds-/papperskläder används som ett yttre barriär skydd mot misstänkt 

smittat blod eller kroppsvätska. Dessa kläder slängs efter användningen i låda för 

riskavfall. Därmed kan personalen fortsätta jobba i sina egna kläder. 

(www.sjukvardsradgivningen.se/handbok )  

 

 

3.5 Åtgärder vid blodsmittotillbud 

3.5.1 Polisens akuta åtgärder vid blodsmittotillbud 

Polisens åtgärdsplaner säger följande saker om åtgärder vid ett blodsmittotillbud. 

Om en person har utsatts för blodsmitta nära eller invid ett sår skall denne tvätta sig 

noga med varmt vatten och tvål. Därefter skall personen skölja med ett alkohol- 

baserat desinfektionsmedel, exempelvis alcogel. (Intrapolis/östergötland) 
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Har en person fått blod eller saliv från en misstänkt smittbärande person i mun eller 

öga skall denne skölja mun och öga rikligt med vatten. (Intrapolis/värmland) 

Anmälan om tillbudet skall skrivas till arbetsledare och där skall om möjligt namnet 

på den misstänkte smittbäraren uppges. (Intrapolis/örebrolän) 

Tag kontakt med sjukvård så att den akuta behandlingen kan påbörjas i tid. Om en 

person har stuckit sig på en kanyl eller liknande, skall denna medtas till läkaren. 

Personuppgifter på den misstänkta smittkällan skall även medtas. Läkaren bedömer 

sedan i varje enskilt fall vilka åtgärder som skall vidtas samt planerar uppföljande 

behandling. Läkaren avgör även om det är nödvändigt att ge hepatit B 

immunoglobin och/eller vaccin mot hepatit B, eller annan förebyggande behandling. 

Medicinska insatser skall vara insatta inom 48 timmar från smittotillfället vid 

hepatit smitta (Intrapolis/skåne). Uppföljning sker genom blodprov efter tre veckor, 

tre månader samt sex månader efter smittotillfället för att kunna påvisa ett negativt 

resultat 

Misstänker man hiv smitta skall en förebyggande behandling sättas in helst inom 2 

timmar och senast inom 24 timmar från exponeringen. Denna behandling består av 

ett flertal läkemedel som går under benämningen stoppmedicin och behandlingen 

pågår i fyra veckor. Därefter är det uppföljning med blodprov efter sex veckor och 

tre månader samt sex månader för att kontrollera att personen inte har utvecklat hiv. 

(www.sjukvardsradgivningen.se/handbok samt Infektionsmottagningen NUS 2006-

11-10). 

Övervägande av möjligheten till tvångsmässig provtagning av den misstänkte enligt 

SFS 1988:1473 skall göras. Denna provtagning kan endast genomföras om 

målsägaren begär det, och om personen i fråga är misstänkt för brott, åklagarbeslut 

krävs. (Intrapolis/kronobergslän) 

Behov av stöd till den drabbade kan vara viktigt, då ett blodsmittotillbud kan vara 

psykiskt jobbigt för den person som går i ovisshet om han/hon har blivit infekterad. 

Stödet kan bestå i debriefing/kamratstöd samt samtal med kurator. 

(Intrapolis/östergötland, kalmar, skåne) 
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3.5.2 Sjukvårdens akuta åtgärder 

Vid stick eller skärskador skall man omedelbart skölja rent såret med riktligt med 

vatten och därefter använda desinfektionsmedel, innehållande 70%-ig sprit. 

Vid stänk i mun, öga eller på skadad hud skall man även då skölja med rikliga 

mängder vatten eller fysiologisk natriumklorid (koksalt lösning). 

Provtagning på personen vars blod man har kommit i kontakt med, kan göras för att 

kontrollera om denna bär på en blodsmitta. Dock krävs medgivande från personen 

för denna åtgärd.( http://www.landstinget.sormland.se/) 

 

3.6 Preventiva åtgärder för att undvika blodsmitta 
För att förebygga kontakt med kontaminerat material så ska man alltid använda 

skyddshandskar vid visitering. Fråga om personen har något vasst eller stickande på 

sig. Detta för att undvika att vi får en obehaglig överraskning i form av exempelvis 

en kanyl i fingret. Vid visitationen skall man ta det försiktigt vid den 

omhändertagnas fickor, fållar och rockslag. Då där kan förekomma sprutspetsar 

mm. Låt personen själv tömma sina fickor. På detta sätt kan vi undvika att sticka oss 

på sakerna. Det förutsätter dock att personen är samarbetsvillig. 

(Konflikthantering/Självskydd, Jan –98, PHS, sid 75) 

Använd alltid handskar vid kontakt med blod, blodiga föremål, föremål som är 

kontaminerade av annan vätska, samt vid kontakt med döda. 

Använd pocketmasken vid konstgjord andning. (intrapolis/örebrolän) 

Använd alltid alcogel för att rengöra händer och handskar. Viruset dör av spriten 

samt att alcogelen verkar återfuktande. (intrapolis/örebrolän) 

 

3.7 Tillämplig lagstiftning vid blodsmittotillbud 

Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i 

brottsmål. Underökning av misstänkt vid skälig misstanke om brott får ske enligt 

denna lag om målsägande begär det. När en polis blir utsatt för ett blodsmittotillbud 

så finns det en möjlighet att kunna få testa om gärningsmannen är smittad av någon 



Rapport nr. 343 Blodsmittotillbud 
Jörgen Axelsson, Erik Crona 

 17 

 

blodsmitta. Detta görs då genom Lag (1988:1473) om undersökning beträffande 

vissa smittsamma sjukdomar i brottsmål 1§ 2st som säger undersökning skall göras 

om skall på målsägandens begäran ske även i fråga om den som är skäligen 

misstänkt för något annat brott, om det på grund av särskilda omständigheter kan 

befaras att hiv infektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat överföras till 

målsäganden genom brottet.  

2§ i samma lag säger att beslutet om kroppsbesiktning enligt denna lag fattas av 

åklagare eller domstol i enlighet med bestämmelserna i Rättegångsbalkens 28 Kap. 

(intrapolis/kronobergslän/jobbetochjag/arbetsmiljö/arbetsmiljöhandbokflik15)                

 

3.8 Kritisk granskning av resultatet 

Vi har enbart använt oss av Intrapolis i våra efterforskningar om åtgärdsplaner 

gällande blodsmittotillbud hos myndigheterna. De åtgärdsplaner som vi hittat är att 

anse som tillförlitliga, då de är avsedda för internt användande på myndigheten. Det 

finns dock myndigheter som inte har någon åtgärdsplan på Intrapolis. Om det beror 

på att de inte har lagt ut någon, eller om de helt saknar åtgärdsplan vet vi inte. 

Följden av detta blir att vi inte med 100% säkerhet kan säga att en myndighet saknar 

åtgärdsplan då vi inte varit i kontakt med myndigheterna i fråga om det finns 

åtgärdsplaner i pappersform på stationerna, men vi vet att myndigheterna inte har 

åtgärdsplanerna lättillgängliga på Intrapolis, vilket är det lättaste sättet för poliser 

inom myndigheterna att ta del av informationen. 

3.9 Resultatsammanfattning 

I det enda nationella dokumentet som vi funnit vilket är en inskannad broschyr från 

1994 med namnet ”Skydd mot HIV/AIDS & HEPATIT, Information till all personal 

inom polisväsendet” beskrivs sjukdomssymtomen samt förebyggande åtgärder. 

Dock så nämns det inget om hur ett omhändertagande av en person som utsatts för 

ett blodsmittotillbud ska gå till. 

Vi har även märkt att det skiljer sig mellan myndigheterna gällande handlingsplaner 

för blodsmittotillbud. Flera av myndigheterna saknar helt åtgärdsplan, alternativt att 

den är väldigt svåråtkomlig på intrapolis och att vi därmed inte har lyckats få fram 
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fakta från de aktuella myndigheterna. Några av myndigheterna erbjuder vaccination 

mot hepatit enbart då ett tillbud har inträffat när andra erbjuder vaccination i 

preventivt syfte.  

Den basutrustning som vi har idag är i stora delar lika i hela landet. Undantag finns 

gällande exempelvis skärsäkra handskar. Utifrån detta kan man säga att polisers 

skyddsnivå är i stort sett lika över hela landet. 

Åtgärderna vid blodsmitta är inte preciserade i dokument hos flera myndigheter. 

Ofta är det bara hänvisning till sjukvårdsinrättning. De myndigheter som har en 

åtgärdsplan är i stora delar likadana gällande vilka åtgärder som skall vidtas.  

De preventiva åtgärderna hos myndigheterna med handlingsplan för 

blodsmittotillbud, består i att man ska vara försiktig vid visitering samt alltid 

använda handskar vid kontakt med potentiellt smittbara saker och personer. 

Lagstiftning finns för att göra det möjligt genomföra ett tvångsprov på person i 

brottmål, om målsägande så önskar. Denna åtgärd kräver ett åklagar beslut. 
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4  Diskussion 

Vad som kan konstateras är att det på cirka hälften av myndigheternas intrapolis 

sidor finns bra bakgrund till vilka de olika blodsmittorna är samt hur de smittas samt 

vilka symtom dom ger. Detta innebär dock att det saknas lättåtkomlig information 

på många av myndigheternas intrapolis. Dessutom saknar hälften av myndigheterna 

på intrapolis lättåtkomliga handlingsplaner för den akuta vid blodsmittotillbud. 

Denna olikhet mellan myndigheterna bekräftar vår teori om att myndigheterna 

saknar en enhetligt utformad mall för åtgärder vid blodsmittotillbud.  

Likaså har vi kunnat konstatera att information angående förebyggande vaccination 

skiljer sig mellan de olika myndigheter, där vi kan ha ett mörkertal då vi har utgått 

från den tillgängliga informationen på intrapolis. Klart är dock att två myndigheter 

ser vaccination som åtgärder vid tillbud istället för förebyggande åtgärd. Då riskerna 

torde vara lika på samtliga myndigheter, eftersom liknande arbete utförs på 

myndigheterna, borde en enhetlighet bl.a. angående förebyggande åtgärder avseende 

vaccinering vara önskvärt. 

Gällande jämförelsen av polisen och sjukvårdens utrustning kan det konstateras att 

sjukvårdens utrustning är mer tillämpad för hantering av t.ex. blodigt materiell eller 

annan potentiellt smittbärande vätska. Frågan är om inte polisen kan dra lärdom av 

sjukvården och eventuellt ta till sig delar av utrustningen, som kan användas vid 

särskilda insatser där man vet att det finns risk för blodsmittotillbud. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Då vi har märkt att det inte finns någon nationell plan för hur ett blodsmittotillbud 

skall hanteras rekommenderar vi att en sådan införs. Polisen skall ju eftersträva att 

vara så lika som möjligt, och vi tycker att det är tråkigt om någon skulle välja bort 

att jobba i någon myndighet bara för att man inte erbjuds vaccination förrän 

tillbudet inträffat. Dessutom underlättar en gemensam plan då vi ibland jobbar över 

myndighetsgränserna och kan komma i behov av vård. Vet vi då att åtgärdsplanen är 



Rapport nr. 343 Blodsmittotillbud 
Jörgen Axelsson, Erik Crona 

 20 

 

densamma som i vår hemma myndighet är det bara att åka iväg till närmaste sjukhus 

för att påbörja behandlingen. 

Vi föreslår även att vaccinering införs redan på under tiden på polisutbildningen. Då 

har vi tid att hinna få de behövliga sprutorna samt tiden till att utveckla ett skydd 

mot exempelvis Hepatit B. Vi är ju trots allt ute i ”verkligheten” under våra 

fältstudieperioder. Dessutom så tror vi att vi kan känna oss en aning tryggare i vår 

polisroll om vi vet att vi är vaccinerade och därmed har erhållit ett visst skydd mot 

blodsjukdomar. 

Med detta sagt så måste man fortfarande ha bra åtgärdsplaner och bra rutiner för att 

förebygga tillbud och då speciellt då Hepatit Vaccin inte alltid är 100% effektiva. 

(http://www.landstinget.sormland.se/) 

Då vi har sett att det på Polisutbildningen i Växjö redan förkommer fri vaccinering 

av polisstudenter mot TBC så anser vi att det inte skulle vara så svårt att även lägga 

till vaccinering mot Hepatit samtidigt. Det är för övrigt anmärkningsvärt att det bara 

är en av Polisutbildningens utbildningsorter som erbjuder denna TBC vaccination då 

det efter 1974 inte har varit en del av standard vaccinationsprogrammet och det 

således borde vara en överväldigande majoritet av eleverna som saknar detta 

skyddet.  

Att denna vaccination har tillkommit för polisstudenter i Växjö som en följd av en 

rekommendation från Kronobergs Landsting och inte centralt från Polishögskolan är 

även det för oss märkvärdigt och i våra ögon ytterliggare ett tecken på att ett 

nationellt styrdokument avseende vaccinationer skulle kunna vara önskvärt redan 

för poliselever innan de kommer ut i yrket. Detta skulle också eliminera divergensen 

mellan hur de olika myndigheterna hanterar dessa frågor för nya poliser dock så 

kvarstår ett behov av att ha någon uppföljningsplan för poliserna.     

4.1.1 Förslag på ytterligare utrustning för poliser. 

Skär- och sticksäkra handskar för all polisiär personal. För att minska risken för att 

sticka eller skära sig på något smittransmitterande föremål. 
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En liters flaskor med ögonskölj i bilarna. Med flaskorna kan vi redan på plats skölja 

ögonen och på så sätt minska risken att viruset kommer in i blodomloppet via ögat. 

Skyddsglasögon kanske inte är något som kan användas hela tiden, men som kan 

vara bra att kunna använda vid tillslag hos, eller omhändertagande av känd våldsam 

misstänkt smittbärande person/er. 

Ansiktsskydd som medförs på exempelvis bilens nyckelring. Ansiktsskyddet 

skyddar mot kontakt med blod eller annan kroppsvätska vid konstgjord andning. Att 

detta skydd finns på nyckelringen innebär att man snabbare kan påbörja livräddande 

åtgärder utan att riskera sin egen hälsa. På detta sätt spar man tid då man slipper 

hämta pocketmasken i akutvårdsväskan. 
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Bilaga 1 

 
 

Myndigheter 
Lätt åtkomlig 
handlingsplan 

Skriftliga 
åtgärder vid 
tillbud 

Kontakt 
information 
sjukvården 

Erbjuder 
Vaccination 

          
Blekinge Nej Nej Ja Framgår ej 
Dalarna Nej Nej Ja Framgår ej 
Gotland Nej Nej Nej Framgår ej 
Gävleborg Under arbete Under arbete Ja Framgår ej 
Halland Ej tillgänglig Ej tillgänglig Ej tillgänglig Framgår ej 
Jämtland Nej Nej Nej Nej 
Jönköping Nej Nej Ja Framgår ej 
Kalmar Ja Ja Nej Ja 
Kronoberg Ja Ja Ja Ja 
Norrbotten Nej Nej Ja Framgår ej 
RPS Nej Nej Nej Framgår ej 
Skåne Ja Ja Ja Ja 
Stockholm Nej Ja Nej Framgår ej 
Södermanland Nej Nej Nej Nej 
Uppsala Län Ja Ja Ja Ja 
Värmland Ja Ja Ja Ja 
Västerbotten Ja Ja Ja Framgår ej 
Västernorrland Ja Ja Ja Ja 
Västmanland Nej Nej Nej Framgår ej 
Västra 
Götaland Ja Ja Ja Ja 
Örebro Län Ja Ja Ja Ja 
Östergötland Ja Ja Ja Framgår ej 
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Bilaga 2 

 

Övrig Lagstiftning 
 

AFS 1986:23 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om skydd mot 

blodsmitta 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete som kan leda till kontakt med blod från 

människa på sådant sätt att blodsmitta kan överföras. Med blod avses i dessa 

föreskrifter blod och blodprodukter som inte är smittrenade samt material som 

innehåller eller är förorenat med blod eller blodprodukter som inte är smittrenade. 

Bestämmelserna i 4-9 §§ gäller endast särskilt riskutsatt arbete, dvs arbete som kan 

leda till kontakt med blod som är eller med stor sannolikhet kan antas vara 

smittförande. 

Allmänna bestämmelser 

2 § Arbetet skall planeras, organiseras och utföras så att stick- och skärskador samt 

hud- och slemhinnekontakt med blod undviks. Skriftliga instruktioner för arbetet 

skall finnas på arbetsstället. 

3 § Blod skall transporteras på sådant sätt och i sådan förpackning att spill och 

läckage undviks. 

Särskilt riskutsatt arbete 

4 § Arbete får utföras endast av den som fått utbildning om smittrisker, smittvägar 

och skyddsåtgärder.  

5 § Tekniska hjälpmedel och personlig skyddsutrustning som förebygger stick- och 

skärskador och hud- och slemhinnekontakt med blod skall användas. 
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6 § Huddesinfektionsmedel samt möjlighet till handtvätt skall finnas i anslutning till 

arbetet.  

7 § Instruktioner för immunprofylax skall finnas. Vid fastställande av dessa skall 

hänsyn tas till de smittämnen som förekommer samt till risken för smitta vid det 

arbete som bedrivs. 

8 § Smittrening skall ske så tidigt som möjligt. 

9 § Behållare som innehåller blod som är eller med stor sannolikhet kan antas vara 

smittförande skall märkas med texten "BLODSMITTA" i svart på gul botten. 

Transport av sådant blod skall ske i dubbla, vätsketäta behållare. Den yttre 

behållaren bör vara genomsynlig. Om den yttre behållaren inte är genomsynlig skall 

även den märkas med texten "BLODSMITTA". 

 

AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av 

personlig skyddsutrustning.  

1 § Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter varje utrustning som 

är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som 

skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som 

är avsett att uppfylla detta mål. 

Följande utrustningar är undantagna från föreskrifterna: 

a) Vanliga arbetskläder och uniformer, som inte är särskilt utformade för att skydda 

arbetstagarens säkerhet och hälsa.  

b) Utrustning som används för självförsvar eller i avskräckande syfte.  

c) Bärbar utrustning för att upptäcka och varna för risker och olägenheter. 

4 § Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den 

personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. 
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5 § Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade. 

Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller 

begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller 

arbetsorganisatoriska åtgärder. 

Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma 

riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot 

dessa. Därvid skall hänsyn tas även till risker som utrustningen i sig kan orsaka. 

Bedömningen skall revideras när någon förändring inträffat som har betydelse för 

bedömningen. 

Användning 

6 § Personlig skyddsutrustning får användas endast om den 

a) är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig 

leder till ökad risk, 

b) är anpassad till förhållandena på arbetsplatsen,  

c) är anpassad till aktuella arbetsställningar och arbetsrörelser, 

d) är anpassad till arbetstagarens hälsotillstånd samt 

e) passar bäraren efter nödvändig justering. 

7 § Personlig skyddsutrustning skall vara avsedd för personligt bruk om det inte 

finns särskilda skäl för undantag. Om utrustningen används av mer än en person, 

skall åtgärder vidtas för att säkerställa att sådan användning inte skapar säkerhets-, 

hälso- eller hygienproblem för de olika användarna. 

Personlig skyddsutrustning får endast användas för det ändamål för vilket den är 

avsedd. 

8 § Om det finns mer än en risk som gör det nödvändigt att samtidigt bära mer än en 

typ av personlig skyddsutrustning, skall utrustningarna kunna kombineras och 

fortfarande vara effektiva mot riskerna i fråga. 
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9 § Vid användning av personlig skyddsutrustning skall hänsyn tas till  

a) arbetets varaktighet, 

b) den fysiska och psykiska belastningen, 

c) riskens omfattning och frekvens, 

d) de särskilda förhållanden som råder på arbetsplatsen samt 

e) prestanda hos den aktuella personliga skyddsutrustningen. 

Information 

10 § Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den 

aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även 

ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur 

utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. Lämplig skriftlig 

information för varje aktuell personlig skyddsutrustning skall tillhandahållas och 

finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten. 

11 § Arbetstagare skall följa givna instruktioner vid användning av den personliga 

skyddsutrustningen. 

Underhåll och förvaring 

12 § Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, 

kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard 

bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig 

skyddseffekt får inte användas. 

 

 

 

  
 
 


