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Hur gör vi nu? 

Eftersom restriktioner för samhället har 

släppts blir det en del diskussioner om hur 

vi inom hälso- och sjukvården ska förhålla 

oss. Smittspridning av SARS-Cov- 2 avtar 

och fler och fler är vaccinerade. Men vi 

ska fortfarande vara vaksamma på 

patienter som kommer till våra enheter. 

Oavsett smittläge rekommenderar 

Vårdhygien att alla enheter ska ha en säker 

miljö ur smittspridningssynpunkt både för 

patienter och för personal. Varje 

verksamhet får utforma  

egna rutiner för besök mm utifrån sin 

verksamhets förutsättningar. Kontakta oss 

på Vårdhygien om ni önskar samråda 

kring detta. 

Säkra rutiner som är kända av alla är en 

förutsättning för en hög patientsäkerhet 

och för en säker arbetsmiljö. 

Följsamhet till Basala hygienrutiner och 

till skyddsutrustning enligt 

arbetsmiljölagen är viktigt i alla 

patientmöten. Än så länge ska vi även 

använda source control vid patientnära 

vård/undersökning/behandling. 

Handhygien 

Fem tillfällen för god handhygien är ett 

bra verktyg att använda sig av i vardagen. 

Här får man anpassa varje tillfälle till vad 

det kan vara i just Ert arbete. 

Ett tips är att skriva ner exempel på 

situationer i det dagliga arbetet när tillfälle 

1 – 5 är aktuellt, gör en affisch med bild 

och text och sätt upp på enheten 

Exempelvis: Tillfälle 1 = När jag kommer 

in på vårdrum. Eller =  När patienten 

kommit in på mitt behandlingsrum 

Gör det tillsammans i arbetsgruppen så 

alla kan vara delaktiga och komma med 

kloka exempel 

 

 

. 

Lorem ipsum dolor 

Nam a neque vehicula, scelerisque enim 

pharetra, euismod sapien. Etiam bibendum 

vitae lacus vel maximus. Integer non ante 

eu orci volutpat. 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/handhygien-och-

handskar 

 

 

 

 

Handdesinfektion 

Hudfloran består av en resident och en 

transient flora. Den residenta är vår 

normalflora och finns dels i det ytliga 

hudlagret men ca 20% av bakterierna 

finns även i det djupare hudlagret. 

Bakteriefloran i det djupare hudlagret 

går inte att tvätta bort eller avdöda med 

desinfektionsmedel.  

Den transienta floran är den tillfälliga 

floran och består av det vi plockar upp 

från omgivningen. Men också det vi 

flyttar på från vår egen kropp 

exempelvis från näsan och andra 

kroppsöppningar till våra händer. Den 

transienta floran är dåligt anpassad att 

överleva på huden och försvinner 

spontant, dör eller knuffas bort av 

normalfloran och den går att reducera 

med tvål och vatten och med 

desinfektionsmedel. 

Handdesinfektionsmedel kan baseras på 

Etanol från 70% eller IPA från 60%.  

Alkohol har en snabb och kvardröjande 

effekt. Effekt uppnås inom 30 sekunder 

men förbättras ytterligare om medlet 

gnids in i händerna under längre tid. 

 

 

Långvarig tvättning med tvål och vatten 

ger mer skada på huden än ett 

alkoholbaserat desinfektionsmedel som 

innehåller ett återfettande medel. Enligt 

SOSFS 2015:10 § 5 d) ska händerna  

tvättas med vatten och flytande tvål före 

desinfektion, om de är eller kan antas 

vara smutsiga och alltid efter vård eller 

omsorg av en person som kräks eller har 

diarré. Vid andra tillfällen är 

handdesinfektion fullt tillräckligt. För 

att läsa mer: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/c

ontentassets/c71784d66077491abf6fa5e

c8d0e8960/rena-hander-allt-du-vill-

veta-om-handhygien-webb.pdf 

Det pågår en upphandling där bland 

annat handdesinfektion ingår. Detta kan 

göra att vi till våren får nytt utseende på 

våra handdesinfektionsflaskor. Men alla 

upphandlade produkter är godkända. 

Hygienrond 

När hade ni senast hygienrond 

tillsammans med hygiensjuksköterska? 

Kontakta oss om det är dags att planera 

in en rond. 
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