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Lagstiftning som styr: 

 Hälso- och sjukvårdslagen anger att vården skall vara av god hygienisk standard och 

anger vårdgivarens skyldigheter. 

 Arbetsmiljölagen anger arbetsgivarens skyldighet att skydda arbetstagare mot smitta.  

 Livsmedelslagen anger krav på hur livsmedel skall hanteras.  

 Smittskyddslagen ger föreskrifter mot spridning av smittsamma sjukdomar. 

 SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger skyldighet 

för vårdgivaren att systematiskt utveckla och säkra verksamheten. 

 SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. Dessa föreskrifter ska tillämpas i 

verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen 

(2001:453) vid genomförande av insatser inom hemtjänst och särskilt boende, lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, vid genomförande 

av insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 eller 9 LSS. 

 

Basala hygienrutiner skall följas för att minska smittspridning och därigenom skydda både 

brukare och personal mot smitta. Vid utbrott av magsjuka gäller särskilda hygienrutiner. 

 

BASALA HYGIENRUTINER innebär: 

 

 Handsprit före och efter vårdarbete. 

 Handskar och plastförkläde vid vårdtagarnära arbete när det finns risk att komma i 

kontakt med kroppsvätskor. Plastförkläde ska även användas vid bäddning. 

 Kortärmade arbetskläder som kan tvättas i 60 grader. Arbetsdräkten skall bytas 

dagligen eller vid behov oftare. 

 Händer och underarmar ska vara fria från ringar, armband, armbandsur och bandage 

eller stödskenor. Naglar ska vara kortklippta utan nagellack och lösnaglar.  

Vid piercing gäller att den måste vara läkt. Det får inte finnas risk att skada brukaren 

eller vara ett hinder i att följa hygienrutinerna. Arbetsledare tar ställning till om 

arbetstagare kan ha kvar sin piercing.  

 Kort eller uppsatt hår. 

 

HANDSPRIT; personal bör ha en liten flaska sprit-gel i fickan alternativt att flaska med 

handsprit-gel finns på brukarnas rum. 

Handsprit skall även finnas på personaltoaletter, i tvättstugor, i kök och sköljrum 

Händerna skall spritas före och efter vårdarbete även om handskar använts. 

 



Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de 

desinfekteras. Händer som tvättats ska vara torra innan de desinfekteras. 

 

Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande 

tvål innan de desinfekteras. 

 

HANDSKAR (vinyl) samt PLASTFÖRKLÄDE ska alltid användas när man hjälper brukare 

med: toalettbesök, blöjbyte, nedre toalett, såromläggning, kateter- och stomivård, PEG- och 

gastrostomivård samt vid hantering av smutsig tvätt. 

ALLTID HANDSKAR OCH ENGÅNGS PLASTFÖRKLÄDE NÄR DET FINNS RISK 

FÖR KONTAKT MED KROPPSVÄTSKOR (urin, avföring, kräkning, sårsekret, 

upphostningar el blod). 

I vissa fall t ex om patienten har våldsamma kräkningar i samband med vinterkräksjuka 

behövs engångsskyddsrock (blå med lång ärm). 

Handskar tas omedelbart av efter utfört arbete. En engångshandske får aldrig 

desinfekteras och användas igen! 

 

Handskar och plastförkläde ska finnas i varje brukares rum samt i tvättstuga och sköljrum. 

Likaså bör tvål och pappershanddukar finnas tillgängligt för vårdpersonalen. 

 

Ytor som förorenats med t ex urin el avföring ska desinfekteras med ytdesinfektionsmedel. 

 

Eget boende 

Hemtjänstpersonal som arbetar i ordinärt boende kan ha handskar, förkläden och handsprit 

med sig i en kasse om inte brukaren accepterar att det förvaras i dennes bostad. 

 

Hygienrutiner övrigt: 

 

Bäcken och urinflaskor diskas i spolen om sådan finns annars skall de diskas inne på den 

boendes toalett efter varje användning: töm innehållet i toalettstolen, ta vatten från duschen 

(ej handfatet) och rengör med borste och diskmedel. 

Borsten som används ska rengöras med ytdesinfektionsmedel. 

Eftersom det är risk för stänk skall handskar och plastförkläde användas vid rengöring av 

bäcken, urinflaskor. Urinflaskor och bäcken som diskas för hand är patientbundna.  

 

Årlig funktionskontroll av spoldesinfektor skall utföras. 

  

Instrument som är avsedda för flergångsbruk t ex saxar och pincetter skall desinficeras i 

desinfektionsmedel avsett för instrument. OBS! Ej i spoldesinfektor. 

 

Tvätthantering 

 I tvättstugan skall det finnas plastförkläde, handskar och handsprit tillgängligt vid 

hantering av smutsig tvätt 

 Rekommenderar användning av tvättkorgar hos brukaren för att smutsig tvätt inte ska 

läggas på golvet 

 Brukarens tvätt bör tvättas separat om tvättemperaturen understiger 60 grader. 

 Arbetsbänk där ren tvätt viks och förvaras bör torkas av dagligen med 

ytdesinfektionsmedel 

 

 



 

 

 

Livsmedelshantering i avdelningsköket 

 Eftersträva att avdela en personal till att vara köksansvarig, helst under hela sitt 

arbetspass, men annars utses en person per måltid 

 Använd textilt köksförkläde vid livsmedelshantering (tvättbara i 60 grader) 

 Övergå till engångsdisktrasor, alternativt att disktrasor byts en gång/dag. 

 

Smittat gods/hjälpmedel  
Enhetschef/omvårdnadspersonal ska se till att hjälpmedel som utsatts för smitta rengörs på 

platsen. Vid tveksamma fall kontakta hygiensköterskan.(I enlighet med 

hjälpmedelshandboken) 

 

Det är viktigt att vid varje återlämning och varje arbetsorder ange att brukaren har en 

smittsam sjukdom. Detta är inget som sparas hos HMC utan måste göras vid varje tillfälle. 

 

 

 

 


