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Vårdrelaterad infektion (VRI) 

”Infektion som drabbar vårdtagare eller vårdpersonal till följd av vård, 
undersökning eller behandling oavsett vårdgivare eller vårdform.” 
(Socialstyrelsen)

- ÖLI – influensa/covid-19/RS-virus

- Diarré/vinterkräksjuka

- Lunginflammation

- Urinvägsinfektion (vanligast)

- Sårinfektion

- Sepsis r/t centrala infarter

- Blodburen smitta



Era brukare är i riskzonen 

• Slutenvård - Kommunal vård (kommunicerande kärl)

• Äldre

• Multisjuka

• Antibiotikabehandling 

• Urinkateter

• Sår

• Infarter

• Kroniska sjukdomar



Smittspridningsvägar

Luftburen smitta,
från luftvägarna

Blodsmitta

Direkt
kontaktsmitta

Indirekt kontaktsmittaTarmsmitta

Droppsmitta

Luftburen smitta, från 
huden



Basala hygienrutiner - SOSFS 2015:10

• Handhygien

• Skyddshandskar

• Skyddskläder

• Arbetskläder

Ett grundläggande arbetssätt 

- gäller all personal som lyder under

HSL

SoL

LSS  (på gruppbostäder)

www.socialstyrelsen.se



Lagstiftning

Skydda dig mot smitta och 

andra skaderisker

AFS 2018:4





Sjuksköterskan är viktig för basala hygienrutiner

• Förebild

• Har kunskapen

• Omvårdnadsansvar

• Medicinskt ansvar

”Sjuksköterskor tillser att patientens säkerhet är i fokus genom att förebygga 

sjukdomar, stärka patientens hälsa, återställa och bevara hälsan utifrån 

patientens möjligheter” (International Code for Nurses [ICN] 2007).



Vad gör att följsamheten till basala hygienrutiner brister?

• Bristande förutsättningar

• Attityder/Kunskapsbrist

• Barriärer

• Stress/Tidsbrist

• Oinspirerade chefer/ledare

Jag förstår 
inte vad ni 

säger/menar

Det finns 
ingen tvål på 

toaletten!

Var finns 
handspriten

?

Handskar är 
bättre än 

sprit

Plastförkläden 
är dåligt för 

miljön

Mina händer 
torkar ut av 

all sprit

Jag hinner 
inte!

Ingen annan 
gör det 

Kortärmat??? 
Jag fryser!



Basala hygienrutiner
• Handhygien - Var och när, med vad?

• Rätt klädd

• Smycken

• Rätt skyddsutrustning

• Handskar vid rätt tillfällen

• Rutin vid smitta vs okänd smitta



Handsprit eller handtvätt eller 
både och?

• Handdesinfektion ger desinfektion av synligt rena händer. Alkoholen 
avdödar både tarmbakterier och hudbakterier (stafylokocker).

• Handtvätt med tvål och vatten har god effekt tarmbakterier, men 
avdödar inte stafylokocker. 

• Handtvätt är nödvändigt vid de mikroorganismer som inte avdödas 
med alkohol, t.ex. calicivirus och Clostridioides difficile. Tanken är då 
att handtvätt mekaniskt sköljer bort mikroorganismerna.

• Efter handtvätt måste man alltså alltid använda handsprit för att få 
bort även andra bakterier, som stafylokocker.



Handhygien

Handtvätt med tvål och vatten 
i 2 minuter minskar antalet 
bakterie med 1000 ggr

Alkoholdesinfektion i tillräcklig 
mängd (2-4 ml) minskar 
antalet bakterier på 
händerna ca 10 000 gånger



Handdesinfektion
◆Före och efter all kontakt med brukare

◆Före rena arbetsmoment – t.ex. såromläggning, förrådshantering

◆Före och efter användande av handskar



Handdesinfektion

◆Använd rikligt med handsprit,

kupa handen och fyll

gropen 

◆Se till att handspriten 

kommer åt överallt

◆Gnid händerna tills de torkar



Tvål och vatten???
• Tvätta händerna 

med tvål och vatten:

• När de är synbart smutsiga

• Efter toalettbesök

• Vid calici elller CLD

• Innan hantering av livsmedel



Smycken i vården?

Gula stafylokocker Tarmbakterier



Inga långa naglar eller konstgjorda material



Korta rena naglar utan nagellack.
Inga ”nagelförlängare”

Inte förband, stödskenor

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zAAgEWF8edH1vM&tbnid=lSWWTVprhRDdEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Faneliass.blogspot.com%2F2011%2F12%2F111222-dags-for-att-fixa-naglarna.html&ei=R_cBU62NHcu6ygPfvYFA&bvm=bv.61535280,d.bGQ&psig=AFQjCNFfOC4BXSXdWW7Tm9BMEtab0OoCRg&ust=1392723938919661


Infekterade sår hos personal

• Arbeta INTE direkt med 
brukare eller med 
mathantering om du har en 
infektion på händer eller 
underarmar ex sårinfektion 
eller nagelbandsinfektion



Använd skyddshandskar - ibland
• Vid all kontakt med kroppssekret                                         

(sår, urin, avföring, blod…).

• Berör inte omväxlande smutsigt & rent 

med handskar på.

• Handskar kan inte desinfekteras! 



Arbetskläder

• Kortärmade

• Tvättas i 60°

• tvättas på arbetsplatsen
eller på tvätteri

• Bytes dagligen



Plastförklädet är engångs och slängs direkt

Om skyddsrock krävs, använd engångs

Engångsplastförkläde/Skyddsrock



Hår och skägg

• Långt hår och skägg ska 
fästas upp

• Huvudduk ska fästas 
upp och vara synligt 
ren, tvättas vid behov  
(som håret)

Huvudduk



Fötter och golv
• Bakterier hamnar på golvet

• Virvlar vanligtvis inte upp

• Återförs inte från golv till brukare

• Tänk på att inte flytta upp 
bakterierna på bord mm.

• Skoskydd utgör risk vid av och på



Andra rutiner vid smitta?
• Se lokala anvisningar för varje smittämne

• Oftast räcker sedvanliga basala hygienrutiner, kanske med tillägg av 
munskydd eller andningsskydd och visir (influensa, covid-19, tbc)

• Basala hygienrutiner vid:

• MRSA

• ESBL

• VRE

• CLD

• Hepatit

• Calici (ev långärmad skyddsrock och munskydd vid  pågående symtom



Du är en förebild
• Alla kollegor, studenter, annan 

personal ser vad du gör

• Brukarna ser vad du gör

• Visa dina medarbetare att basala hygienrutiner är en 
viktig del i arbetet med patientsäkerhet och kvalitet



Vårdhygieniskt arbete
Förslag på vårdhygieniskt arbetssätt i den kommunala vården går ut till 
socialcheferna senare i höst. 

Innefattar åtgärder som verksamheterna ska göra samt medverkan av 
Vårdhygien

• Hygienombud

• Hygienansvarig sjuksköterska

• Vårdhygienisk egenkontroll (hygienrond)

• Mätningar på följsamhet till basala hygienrutiner

• Fördjupad vårdhygienisk egenkontroll

• Utbildningar och nätverksträffar

• Hygienombud

• Sjuksköterskor

• Chefer

• MASar



Hygienombudets roll



Hygienansvarig ssk














