
Smittskydd & Vårdhygien

• förebygga och minska smittspridning

• förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI)

• rådgivning, utbildning, information, utarbetande av hygienrutiner

• vårdhygien
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-

kunskapsstod/vardhygien/

• smittskydd
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-

kunskapsstod/smittskydd/

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/


Vårdrelaterad infektion (VRI)

• Ca 9% av patienterna i slutenvård drabbas av en VRI

• Förlänger vårdtiden med i genomsnitt 4 dygn

• Fördyrar vården, extra vårdkostnad på ca 6,5 miljarder kr/ år

• Ökat lidande för patienten
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Dagens och morgondagens 
resistensproblematik 

– en utmaning för sjukvården
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• Ökad smittspridningsrisk
• Mottagliga individer

SÄBO
Mycket människor på liten yta
med olika sjukdomar och behandlingar



Smittvägar och smittspridning

För att kunna förebygga smitta behöver vi kunskaper om 
smittvägarna, basala hygienrutiner och personalhygien

-Kontaktsmitta direkt/indirekt

-Luftburen smitta droppkärnor från/till
luftvägarna, dammpartiklar från huden

-Droppsmitta direkt/indirekt

-Tarmsmitta fekal/oral

-Blodburen smitta direkt/indirekt

-Insektsburen smitta



Riskfaktorer för spridning/ökad mottaglighet

Tarmbakterier                      Hudbakterier
t.ex e.coli (ESBL)                  t.ex stafylokocker (MRSA)

Diarre/stomi                                    Kroniska hudsjukdomar

KAD/RIK                                         Oläkta, återkommande sår                                                     

Urin- och fecesinkontinens Bölder

Sond/drän                                       Sond/drän

Sårinfektioner                                 Infarter

KAD



Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10

Viktigaste åtgärden för att förebygga 
smittspridning 

Tillämpas av all hälso- och sjukvårdspersonal 
i vårdsituationer där känd eller okänd smitta 
skall förebyggas



Arbetsdräkt

All personal ska använda kortärmad arbetsdräkt i 
nära vårdarbete

Byts dagligen, samt då den blivit våt eller synligt 
förorenad

Klocka, armband, ringar får ej användas i 
nära vårdarbete



Handhygien

Tvätta händerna:

-När händerna är smutsiga så det syns/känns 

-Vid vård av vårdtagare med gastroenterit

Sprita händerna:

-Torka torrt innan handsprit

-Före och efter omvårdnad av vårdtagare

-Före rent och efter orent arbete

-Alltid före och efter användning av handskar

-Alltid efter handtvätt



För att förhindra smittspridning…

är det viktigt att även tänka på vårdtagarens händer och att det finns 
handdesinfektion tillgänglig även för anhöriga.



Handskar

-Använd handskar vid risk för kontakt med 
kroppsvätska

-Berör inte omväxlande rent och orent

-Byt handskar mellan rent och orent arbete 
hos samma vårdtagare

-Vid blodprovstagning

-Vid hantering av kemikalier



Handskar smittar…

-använd inte i onödan
-sprita inte
-byt handskar
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Engångsförkläde 

-Vid risk för stänk och orent arbete

-Vid nära vårdarbete eller bäddning av 

vårdtagarens säng

-Används för att inte kontaminera arbetskläderna 

eller överföra smittämnen mellan vårdtagarna

Munskydd, andningsskydd, skyddsglasögon/visir

-Använd visir/munskydd som stänkskydd



Klädriktlinje inom Region Örebro län

Kombinera inte arbetskläder och privata kläder 

Kortärmad ren tröja/skjorta får användas under 
arbetsdräkten

Ringar, armband eller armbandsur får inte bäras 
tillsammans med arbetskläder

Långt hår och långt skägg ska sättas upp

Huvudduk ska stoppas in och tvättas regelbundet

Naglar ska vara kortklippta

Ej nagellack eller konstgjorda naglar

Piercing genom slemhinna får inte förekomma



Extern överlevnad av bakterier i miljön

STA/MRSA         7 dagar – 7 månader

Enterokocker, VRE  5 dagar – 4 månader

Acinetobacter 3 dagar – 5 månader

E.coli 1,5 timme

Klebsiella 2 timmar

Pseudomonas 6 timmar – 5 veckor

Clostridium difficile 5 månader – 24 år



Städning… är det viktigt? JA!

Daglig städning

Punktdesinfektion av tagytor

Spill/stänk av kroppsvätskor torkas upp 

med Ytdesinfektion med tensider

Glöm inte hjälpmedel!





Tvätt, avfall och disk

Tvätt som är kraftigt förorenat med kroppsvätskor
kan läggas i tvättsäck med upplösbar innersäck. 

Avfall som är kraftigt förorenat med kroppsvätskor och där risk 
för läckage föreligger, läggs med fördel i dubbel soppåse. Allt 
annat i konventionellt avfall.

All disk hanteras på samma sätt. Tvätta händerna när händerna är 
smutsiga så det syns/känns. Annars räcker det att sprita händerna 

Hantera  stickande/skärande avfall så att du  
undviker att skada dig!



Livsmedelshygien

Rena händer före kontakt med livsmedel! 

Använd gaffel/engångshandskar vid 
hantering av oförpackade livsmedel

Förkläden skall användas vid iordningsställande och i samband 
med servering av mat och livsmedel

Tygförkläden bytes 2 ggr/vecka samt vb. Används plastförkläden 
ska de  kasseras efter användning 

Personal med sår på händer ska inte hantera oförpackade 
livsmedel



Händerna är den vanligaste smittvägen

Använd handsprit!



Hygien inom vården 

är viktigt!

Det handlar om vårdtagarens säkerhet 

och din arbetsmiljö… 


