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Lokal rutin Basala hygienrutiner 
 
Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), 
oberoende av vårdgivare och vårdform. Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner berör 
mer än vad Socialstyrelsen föreskriver, detta för att öka förståelsen för användarna av basala 
hygienrutiner. 
Syftet är att förhindra smittöverföring 

• mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta) 
• från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta)  

 
I basala hygienrutiner ingår 

• arbetskläder  
• handhygien, det vill säga alltid handdesinfektion (ibland också handtvätt)  
• handskar  
• engångs plastförkläde/skyddsrock 
 

Kompletteras vid behov med Punktdesinfektion 
 

Arbetsdräkt (se lokal rutin arbetskläder) 
Alla personalkategorier ska använda kortärmad arbetsdräkt vid undersökning, vård och 
behandling som innebär direktkontakt med patient eller patientens säng.  
Kortärmad arbetsdräkt samt händer och underarmar fria från klocka och smycken är en 
förutsättning för adekvat handhygien. Också för att minska risken för smittspridning via 
kläder. 
Kortärmad ren tröja/skjorta får användas under arbetsdräkten samt underkläder, strumpor, 
huvudduk/slöja. 
 

Infekterade sår hos personal 
Personal som har infekterade sår på händerna ska kontakta sin närmaste chef för bedömning 
av vilka arbetsuppgifter som kan utföras. 
 

Handhygien 
Handhygien skall utföras före och efter vård och omvårdnadsåtgärder hos varje vårdtagare för 
att förebygga smittspridning. Även före rent arbete t ex ta rent gods ur spoldesinfektor och 
efter smutsigt arbete t ex sophantering. Naglar ska vara korta och utan färgat nagellack eller 
lösnaglar. 
 

Handdesinfektion 
Skall göras före och efter alla vård- och omvårdnadsmoment även när handskar använts. 
Tag rikligt (2-3 ml) med handdesinfektionsmedel i kupad hand (på torra händer). 
Gnid in, glöm ej fingertoppar, tumgrepp och vid behov även underarmar. 
Fortsätt att gnida till händerna är torra, då har full effekt uppnåtts. 
 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smitta-och-smittspridning/Oversikt/
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Handtvätt 
Görs då händerna är synligt förorenade eller känns kladdiga. Tvätta händerna före 
livsmedelshantering (se avsnitt Livsmedelshygien). 
Använd flytande tvål och engångshandduk. Avsluta alltid med handdesinfektion. Det är 
viktigt att händerna är torra före handdesinfektion. 
 

Smycken 
Ringar, armband och armbandsur ska inte användas i samband med vårdarbete. De samlar 
bakterier och förhindrar adekvat handhygien. De kan även skada patientens hud. 
Örhängen och andra smycken i piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. 
Piercing är en risk för kontaktsmitta via händerna om hålet är infekterat men utgör ingen 
påvisad smittrisk om hålet är läkt, oavsett var det sitter. 
 
Tänk på att många personer inte tål starka dofter som parfym eller rök. 
 

Hår/huvudduk 
Långt hår ska fästas upp i vårdtagarnära arbete. Håret kan annars vara en källa till indirekt 
kontaktsmitta. Användning av huvudduk jämställs med det egna håret. Huvudduken ska 
tvättas regelbundet och snibbar ska stoppas in under arbetskläderna, så att de inte hänger ner. 
   

Handskar 
Handskar används för att kraftigt minska den mängd mikroorganismer som når händerna, så 
att utförd handdesinfektion kan klara av att ta bort/avdöda resterande mängd 
mikroorganismer. Handskar förhindrar alltså inte helt smittämnen från att nå handen. 
Handdesinfektion utförs före och efter även när handskar används. 
Skall användas vid risk för kontakt med blod och övriga kroppsvätskor såsom kräkning, urin, 
avföring och sekret vid t ex: 
 

•  nedre toalett 
•  byte av inkontinenshjälpmedel 
•  byte av urinuppsamlingspåse 
•  sugning av luftvägar  
•  omläggning av sår 
•  direktkontakt med blod och övriga kroppsvätskor 

 
Handskar är för engångsbruk. 
Handskar ska bytas mellan varje vårdtagare. 
Handskar skall inte tvättas eller desinfekteras. 
Handskar ersätter inte handdesinfektion. 
 

Engångs plastförkläde/skyddsrock 
Ett engångsplastförkläde/skyddsrock minskar risken att sprida smitta 20-100 gånger genom 
att arbetskläderna blir mindre smutsiga. 

http://www.vaxjo.se/upload/Handb%c3%b6cker/Omsorgens%20handb%c3%b6cker/Rutiner%20f%c3%b6r%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd/Bilaga%201.%20Handskar%20i%20kommunerna%20i%20kronobergs%20l%c3%a4n.pdf


   
  

5 av 6 
 

En skyddsrock är inte effektiv t ex vid dusch/bad och i andra situationer där vårdkontakten 
gör att man blir våt. Ett vätsketätt material som engångs plastförkläde är bättre än vanlig 
skyddsrock i polyester/bomull. 
Engångs plastförkläde/skyddsrock ska´användas vid risk för stänk eller kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material 
Engångs plastförkläde kastas efter varje användningstillfälle. Skyddsrocken är bunden till 
vårdtagaren och bytes varje dag samt om den blir våt eller synligt förorenad. Det spelar inte 
någon roll hur skyddsrocken hänger på en krok (insidan ut eller insidan in går lika bra). Varje 
enhet ska ha en tydlig rutin för byte, se enhetens rutin. 
Använd engångs plastförkläde/skyddsrock vid t ex 
 
•  hjälp med personlig hygien 
•  byte av inkontinenshjälpmedel 
•  omläggning av sår 
•  sängbäddning när partiklar från sängen kan virvla upp som vid renbäddning eller 

skakande av sängkläder 
•  när smutstvätt bärs/hanteras så att de kan komma i kontakt med arbetskläderna 
•  sugning av luftvägar 

Engångs plastförkläde eller annan skyddsklädsel som används i samband med vårdarbete får 
inte användas vid livsmedelshantering/matlagning. 

 

Punktdesinfektion 
Torka upp blod och andra kroppsvätskor med alkoholbaserat medel med rengörande effekt. 
Häll flödigt med ytdesinfektionsmedel på en torkduk och bearbeta ytan. Noggrann mekanisk 
bearbetning är viktigt. 
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Handskar i kommunerna i Kronobergs län  
 
När ska jag ha handskar? 
Handskar används när det finns risk för kontakt med kroppsvätskor för att minska mängden 
föroreningar och mikroorganismer på händerna.  
 
Undersökningshandske lång nitril används vid  

• hjälp att torka på toaletten 
• underlivshygien 
• vid kroppsvätska i sängkläder 
• dusch  
• såromläggning 
• rekonditionering av hjälpmedel på hjälpmedelsförråd 
• inom fem dygn efter att en patient fått cytostatika vid städning av toaletten (se 

handbok) 
• städning där kemiska produkter används 

 
Undersökningshandske kort nitril (lite tunnare) kan användas vid 

• byte av urinuppsamlingspåse 
• provtagning 

 
 
Torra arbetsmoment görs utan handskar!  
T ex: 

• bädda 
• klä på och av 
• kamma hår 
• mathantering 
 

 Handskas rätt med handskar! 
• Kom ihåg handdesinfektion före och efter även när handskar används. Desinfektera 

händerna innan handskar tas ur förpackningen. Lägg vid behov fram ett par handskar 
på en ren yta om det behövs senare. 

• Tänk på att gnida in handdesinfektionen tills händerna är torra innan handskar tas på. 
• Berör inte omväxlande smutsigt och rent. 
• Byt vid behov handskar mellan olika vårdmoment hos samma patient. 
• Handskar ska inte tvättas eller desinfekteras. 
• Ta av handskar efter arbetsmomentet.  
 

 
Har du fler frågor?  
Läs i ”Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Kronobergs län” eller 
kontakta Vårdhygien tfn 0470-58 7551 
 

http://www5.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/VardrutinerPM/Aldre/Kommuner---rutiner/Vardhygieniska-rutiner-for-kommunerna/
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