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Bakgrund och syfte 
Basala hygienrutiner är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner 
och förhindra smittspridning i vården. De ska därför alltid tillämpas i alla som deltar i patientnära 
och vårdrelaterat arbete.   
Patientnära arbete innebär arbete när patient undersöks, behandlas eller vårdas. Vårdrelaterat 
arbete innebär t.ex. hantering av rent gods, städning, arbete i läkemedelsrum, desinfektionsrum 
eller avdelningskök. 
Denna rutin bygger både på Socialstyrelsen författningssamling, Basal hygien (SOSFS 2015:10) och 
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1). Socialstyrelsens 
föreskrift beskriver hur vi ska arbeta för att skydda patienten från smitta och Arbetsmiljöverkets 
föreskrift beskriver hur vårdpersonal ska arbeta för att skydda sig från smitta. 

 

I basala hygienrutiner ingår 
• Arbetskläder 
• Handdesinfektion  
• Skyddshandskar  

• Plastförkläde 
• Punktdesinfektion 

• Skyddsutrustning t ex stänkskydd för ansikte såsom långt visir, munskydd och skyddsglasögon 
 

Arbetsbeskrivning  
Förutsättningar för att tillämpa basala hygienrutiner 
• Material och utrustning som ingår i basala hygienrutiner ska finnas lätt tillgängligt och nära 

arbetsområdet 
• Händer och underarmar ska vara fria från armbandsur och smycken samt bandage, stödskenor 

eller motsvarande 
• Naglar ska vara korta, fria från nagellack och konstgjorda material  
• Händerna och underarmar ska ha hel hud eftersom skadad hud kan utgöra hinder för fullgod 

desinfektion 
• Arbetskläder ska vara kortärmade i patientnära och vårdrelaterat arbete 
• Långt hår och skägg ska vara uppfäst, huvudduk ska vara kort eller instoppad under arbets-

kläderna 

Arbetskläder 
• Ska användas av all personal i patientnära och vårdrelaterat arbete. 
• Ska ha korta ärmar som slutar ovanför armbågen 
• Ska bytas dagligen och om de blir förorenade 

 

 



 
Handdesinfektion och handtvätt 
Handdesinfektion ska göras före och efter alla vårdmoment, före och efter användning av handskar, 
före rent och efter orent arbete samt efter handtvätt. 

Gör så här 
• ta rikligt (2-4 ml) med handdesinfektionsmedel  
• gnid in hela händerna glöm inte fingertoppar, tumgrepp och vid behov underarmar  
• gnid tills händerna är torra, då har full effekt uppnåtts   

Handtvätt: Tvätta händerna när de är synligt smutsiga eller känns kladdiga, efter omvårdnadsarbete 
med diarré eller kräkning, samt före livsmedelshantering. Handtvätt efter kontakt med patient med 
diarré och kräkning behövs för att handdesinfektionsmedlen vi använder inte har fullgod effekt på 
vissa virus och sporer som kan ge diarré och kräkning. Använd flytande tvål och torka torrt med 
pappershandduk. Handtvätt ska alltid efterföljas av handdesinfektion.  

Skyddsutrustning 
Stänkskydd 
Munskydd och skyddsglasögon alternativt långt visir är exempel på stänkskydd och ska användas för 
att skydda ansiktet vid risk för stänk av kroppsvätskor. 

Plastförkläde                
Engångsplastförkläde ska skydda arbetskläderna från väta och nedsmutsning så att de håller sig rena 
och torra. Ska användas när det finns risk för stänk av kroppsvätskor. 

Skyddshandskar  
Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor för att mängden mikroorganis-
mer inte ska bli så stor att handdesinfektion inte får fullgod effekt. 

• Skyddshandskar är engångs och ska bytas mellan varje vårdmoment. Beakta risken för ”handsk-
spridd smitta” 

• Utför alltid handdesinfektion efter handskanvändning 

Punktdesinfektion 
• Punktdesinfektion innebär att ytor och föremål smittrenas med ytdesinfektionsmedel inne-

hållande tensid vid förorening av kroppsvätskor 
• Punktdesinfektion ska utföras direkt efter förorening av kroppsvätskor 
• Den personal som upptäcker förorening ansvarar för att punktdesinfektion utförs 
• På vårdenheter har vårdpersonal huvudansvar för punktdesinfektion även i gemensamma ut-

rymmen och på patienttoaletter 
• Specialrutiner för punktdesinfektion förekommer ibland vid specifika smittämnen, till exempel 

virusgastroenterit, då Virkon® 1 % ska användas 

Gör så här 
• Vid mindre mängd förorening som kan torkas upp med en engångsduk/tvättlapp används 

alkoholbaserat desinfektionsmedel 
• Vid större mängd förorening använd Virkon® 1 % 
• Ta rikligt med desinfektionsmedel på en engångsduk/tvättlapp och bearbeta den förorenade ytan 

- den mekaniska bearbetningen är avgörande för att uppnå ett fullgott resultat 
• När ytan är synligt ren och torr är den desinfekterad. Den tid det tar att bearbeta ytan synligt ren 

är tillräckligt för smittrening oavsett angiven inverkningstid 

 
 

 



 
Piercing/tatuering 
Smycken i piercade hål utgör ingen påvisad smittorisk om de sitter i läkta hål men kan utgöra en 
smittkälla om hålet är infekterat. Nygjord tatuering jämställs med ett öppet sår. Sitter den på händer 
eller underarmar kan man delta i patientnära och vårdrelaterat arbete först när huden är läkt. 

 

Avvikelsehantering  
Avsteg från rutinen dokumenteras i MedControl PRO eller i befintligt avvikelsehanteringssystem. 
 
 
Ansvar 
Linjechefer ansvarar för att denna rutin är känd samt följs av alla medarbetare. 
 

 
Kunskapsöversikt 
Basal hygien i vård och omsorg Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2015:10 
Att förebygga vårdrelaterade infektioner i vården. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006 (art nr 
2006-123-12) 
Basala hygienrutiner och klädregler. Vårdhandboken. 
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter AFS 2005:1 

 
Arbetsgrupp 
Arbetsgrupp  
Pia Andersson hygiensjuksköterska   Vårdhygien Skaraborg 
Berith Carlsson hygiensjuksköterska Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Susanne Jungnelius hygiensjuksköterska Södra Älvsborgs Sjukhus   
Kerstin Möller hygiensjuksköterska Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Pia Olofsson hygiensjuksköterska  NU-sjukvården 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-5-10
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Att-forebygga-vardrelaterade-infektioner---Ett-kunskapsunderlag/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-kladregler/Oversikt/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/mikrobiologiska-arbetsmiljorisker-smitta-toxinpaverkan-overkanslighet-afs-20051-foreskrifter/
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