
1

Basala hygienrutiner och klädregler

Sjuksköterskeprogrammet T 1, ht 2020

Carina Andersson, 

hygiensjuksköterska

Karin Degerstedt

hygiensjuksköterska
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Vårdhygien Skåne

5 hygienläkare 

21 hygiensjuksköterskor

Geografisk placering 

på sjukhusområdena i:

Lund

Malmö

Kristianstad

Helsingborg
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Vårdhygien - arbetsuppgifter

• Rådgivning 
- Vårdrutiner, vårdplacering, hygienronder, hygiendialoger

• Riktlinjer

• Utbildning

• Nybyggnation och ombyggnad

• Mikrobiologisk övervakning

• Smittspårningar

• Hantering av utbrott 

• Nätverk – regionala, södra Sverige och nationella
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Vem bär på smitta?
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Mikroorganismer
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”Att samla ett stort antal sjuka under ett tak har många 

fördelar men en allvarlig nackdel: att den sjukdom en lider 

av kan tänkas överföras till andra”

Att förebygga vårdrelaterade infektioner, Socialstyrelsen 

BILD: Forskning.se
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Vad är en vårdrelaterad infektion?

Infektion som bedöms ha samband med tidigare ingrepp 

eller behandling i sjukvård eller som debuterar efter 48 h i 

slutenvård.



8

Vårdrelaterade infektioner

Ungefär 10% av patienterna som vårdas på 

sjukhus har en vårdrelaterad infektion 

- Sköter vi hygienreglerna kan vi reducera de 

vårdrelaterade infektionerna med 1/3!
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Smittvägar

Blodsmitta

Droppsmitta

Luftburen smitta

TarmsmittaKontaktsmitta

Smitta via livsmedel

Foto Gorm Kallestad
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Hur undviker vi smittspridning?

• personalen ska inte smitta patienten

• patienten ska inte smitta andra patienter

• patienten ska inte smitta personalen
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Alla har ett ansvar för att inte sprida smitta

Om man vet om eller misstänker att man har en smittsam 

sjukdom - måste man se till att inte smitta andra.

Smittskyddslagen 2 kap. § 2
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Basala hygienrutiner

• SOSFS 2015:10

• Föreskrift – bindande regler

Region Skånes regelverk om

basal hygien och arbetskläder

vid patientnära arbete
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Arbetskläder

• Ska vara kortärmad

• Avser alla synliga plagg utom skor och strumpor

• Tillhandahålls av arbetsgivaren

• Byts dagligen eller oftare vid behov
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Naglar-händer-underarmar

- Bandage, förband och 

stödskenor

- Klockor

- Smycken

Underarmar och händer ska hållas fria 

från:

Naglarna ska vara:

- Korta

- Fria från konstgjort material
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Långt hår och skägg ska var uppsatt
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Skyddsförkläde

• Ska användas om kläderna 

riskerar att komma i kontakt 

med kroppsvätskor eller annat 

biologiskt material under ett 

arbetsmoment

• Byts mellan patienterna!
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Handskar

• Alltid vid kontakt med blod, sekret,

urin och avföring 

• Kastas direkt efter användning 

• Får ej desinficeras!

• Byts mellan orent och rent arbete

• Förorenade handskar sprider smitta på samma sätt 

som en oskyddad hand
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Handdesinfektion

• Före och efter 

patientkontakt

• Före rent arbete

• Efter orent arbete

• Efter kontakt med 

patientens närmiljö

Detta gäller även om handskar använts för momentet
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Rätt handdesinfektion

• Ta rikligt med handsprit 3-4 ml (1-2 tryckningar)

• Gnid in spriten noggrant mellan fingrarna

• Gnid in spriten noggrant på fingertoppar och naglar

• Desinfektera tummarna med roterande rörelser

• Avsluta med handleder och underarmar
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Bakteriegömmor

I ett trasigt 

nagelband
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Handdesinfektion

Kritiska områden vid handdesinfektion
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Ringar

Bild: Birgitta Holmström 
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Gelnaglar – efter handdesinfektion

Bild: Carianne Sevholt-Vessin
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Händer

Bild: Birgitta Holmström 
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Efter handtvätt

Bild: Birgitta Holmström 
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Efter enbart handdesinfektion

Bild: Birgitta Holmström 



27

Efter 20 minuter

Bild: Birgitta Holmström 
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Handtvätt

Tvätta händerna med flytande tvål och vatten:

• Om händerna känns eller är synligt smutsiga

• Efter vård av patient med diarré eller kräkning

Torka händerna torra efter handtvätt och desinfektera 

därefter dem. 
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Personlig skyddsutrustning: Stänk- och 

andningsskydd

• Munskydd 

• Andningsskydd, mot luftburen smitta

• Visir eller visir med munskydd skyddar mot stänk i 

ögonen
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Sammanfattning

• Indirekt kontaktsmitta via personalens händer är 

vanligaste smittvägen i vården

• Basala hygienrutiner är till för att skydda patienten, 

medpatienter och dig själv från smittämnen

• Vi vet inte vem som bär på smitta – därför använder vi 

oss alltid av basala hygienrutiner
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https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vardhygien

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vardhygien
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Här hittar du Region skånes regler för basal hygien och arbetskläder

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/patientsakerhet

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/patientsakerhet/#42308
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https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/utbildningar/webb/basala-hygienrutiner-och-vardhygien/

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/basala-hygienrutiner-och-vardhygien/
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Tack för uppmärksamheten!


