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Vårdhygieniska argument för att följa basala hygienrutiner och klädregler 

 
Här kommer några påståenden om hygienrutiner och klädregler och vad man kan svara på det. 

 
1) DET FINNS INGEN EVIDENS! 

 

- Det saknas studier som stödjer att klädregler leder till färre infektioner. 

- Det finns studier som visar att en ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i 

samtliga steg leder till en minskning av vårdrelaterade infektioner.  

 

- Som ett argument för att inte följa klädregler i vården anförs ibland att det inte finns någon 

forskning som stödjer att det är viktigt. Däremot finns det studier som visar att en uniform 

som bärs under åtta timmar är lika starkt kontaminerad av bakterier vare sig den är lång- eller 

kortärmad. 

- Det finns forskning som visar på smittspridning via kläder. Risken med att ha långärmat är 

att du kommer i kontakt med först den ena patienten och sedan en annan patient med 

rockärmarna och på så sätt överför du bakterier. Har du kortärmat kan du desinfektera dina 

händer och underarmar mellan varje patientkontakt. Det kan du inte göra med rockärmarna. 

 

- Att ta av ringar och klockor förhindrar inte smittspridningen. 

- Det blir svårt att göra en adekvat handhygien om du har ringar, klocka eller armband på dig. 

Studier har visat att bakterier och virus gärna sätter sig under ringar, klockor och armband. 

Man har hittat högre andel hudorganismer med ringar än utan ringar. Det medför att risken för 

smittspridning är större med ringar eftersom t ex stafylokocker är en bakterie som finns på 

huden. 

 

2) IDENTIFIKATION! 

 

- Det måste vara lätt för patienten att se vilka som är läkare.  

- Yrkestillhörighet sitter inte i kläderna. Man kan ha en skylt på sig där det står namn och titel. 

Om man dessutom presenterar sig som läkare så blir det inga missuppfattningar. 

 

- Många kvinnliga läkare blir av misstag tagna för sjuksköterskor eller undersköterskor. 

- En ordentlig presentation av vem man är gör att ingen kan missuppfatta yrkestillhörighet. 

 

- Det finns en tråkig attityd som vill att läkare ska likställas med övrig personal. 

- Se det som en förmån att vara en del av ett arbetslag där alla personalkategorier finns 

representerade och är lika viktiga. 
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3) FÖRSÄMRAD KOMMUNIKTION! 

 

- Smittrisken är överdriven och hygienrutinerna försämrar kommunikationen mellan läkare 

och patient. 

- Man kan inte garantera att hygienrutinerna är till nytta i alla situationer. Men när det 

verkligen behövs så måste de fungera. Det är viktigt att tillämpa hygienrutinerna i de 

situationer som kräver det, t ex desinfektera händerna direkt före och efter patientnära arbete 

såsom undersökning, vård och behandling. När det gäller kommunikationen så känner sig 

patienterna säkert i tryggare händer om de ser att du följer hygienrutinerna. 

 

 

- Användande av plastförkläde för att på mottagningen undersöka patientens knä väcker 

förundran hos många patienter, och skulle kunna försämra relationen till patienten. 

- Man ska använda plastförkläde vid kontakt eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller 

annat biologiskt material. Man kan förklara att förklädet är till för att skydda sin arbetsdräkt 

så att man inte överför bakterier från andra patienter. När man samtalar och informerar 

patienten behövs inget förkläde. 

 

 

4) PERSONALEN FRYSER! 

 

- Det blir kallt utan rock. Korta ärmar gör att personalen fryser. Om man fryser är händerna 

iskalla vilket är obehagligt också för patienterna vid undersökning. 

- Man får ha rock eller kofta på sig när man inte är i patientnära vård. Men man måste ta av 

sig den vid undersökning, vård och behandling för att kunna genomföra en adekvat 

handhygien före och efter patientkontakt. Man får ha linne eller kortärmad undertröja på sig 

under arbetskläderna, eller en kortärmad kofta utanpå. Den ska i så fall bytas dagligen och när 

den blivit smutsig och skyddas med skyddsförkläde vb precis som övrig arbetsklädsel. Är det 

en flergångskofta ska den tillhandahållas och tvättas av arbetsgivaren, man får inte ha privat 

kofta i patientnära vård. 

 

 

5) TIDSASPEKTEN! 

 

- Rutinerna tar tid från patientarbetet.  

- Det tar ca 20-30 sekunder att genomföra en adekvat desinfektion av händerna. Under den 

tiden kan du presentera dig för patienten och tala om vad undersökningen innebär eller ställa 

frågor till patienten. Det innebär dyrare vård, längre vårdtider och onödigt lidande för 

patienten om man orsakar en vårdrelaterad infektion p g a att man inte har bra hygienrutiner 

för att förebygga smittspridning. 
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6) INTE BRA FÖR MILJÖN! 

 

- Att vår miljö belastas med restprodukterna från destruktionen av hundratusentals möjligen 

helt i onödan använda plastförkläden verkar man alls inte ha reflekterat över. 

- Regionen har ett aktivt miljöarbete där man bl a ser över hur engångsmaterial används. 

Miljöstrateger sitter med vid upphandlingar och kan ställa krav på vilken typ av material som 

ska upphandlas. Det är viktigt att vi som konsumenter ställer krav på miljövänliga material för 

att leverantörerna ska börja tillverka sådana. Vårdhygien informerar också om att inte 

använda handskar och förkläden i onödan, utan när det behövs, dvs vid kontakt eller risk för 

kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Det innebär dyrare vård, längre 

vårdtider och onödigt lidande för patienten om man orsakar en vårdrelaterad infektion p g a 

att man inte har bra hygienrutiner för att förebygga smittspridning. Längre vårdtider innebär i 

sin tur en ännu större påfrestning på miljön. 

 

 

7) BAKTERIEFLORAN FÖRÄNDRAS! 

 

-Vilka konsekvenser får bortstädandet av alla bakterier? 

Hur förändras floran och den mikrobiologiska balansen, och vilka blir följderna? Det kan väl 

inte vara så att vi i städivern och ambitionen att göra gott, av brist på faktakunskaper fattar 

beslut om regler som i slutänden i värsta fall får en effekt motsatt den önskade? 

-Inom sjukvården rör sig många människor, både patienter och personal. På sjukhus där det 

används mycket antibiotika kan bakterierna utveckla resistens. Många är sjuka och har ett 

nedsatt immunförsvar. Vi som personal ska inte bidra till att överföra bakterier mellan 

patienter. Det handlar inte om att städa bort alla bakterier utan att hålla så rent som möjligt för 

att inte orsaka smittspridning. Det finns studier på att det fastnar bakterier på tagytor runtom 

oss och att vi plockar upp dem med våra händer och för dem vidare. På så sätt sprider vi 

bakterier mellan patienter.  
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