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sjukvårdsförvaltningen  
 

 

 

Aktuellt: 

Sommaren är snart här och en del nya 

medarbetare dyker upp på våra enheter. 

Att lära sig nya rutiner på kort tid är inte 

alltid lätt och därför skickar vi nu ut en 

påminnelse om var man hittar dessa 

rutiner. 

Säkra rutiner som är kända av alla är en 

förutsättning för en hög patientsäkerhet 

och för en trygg arbetsmiljö. 

Följsamhet till basala hygienrutiner och 

till skyddsutrustning enligt 

arbetsmiljölagen är viktigt i alla 

patientmöten.  

Länk till Vårdhygien: 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/va

rdriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/ 

Här hittar ni förutom vårdhygieniska 

riktlinjer, kontaktuppgifter, 

informationsmaterial samt länkar till andra 

sidor med vårdhygienisk information. 

Rena händer räddar liv: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena

-hander-raddar-liv/ 

Här hittar ni en webbplats för bättre 

handhygien inom vård och omsorg. 

 

Handhygien är en del av basala 

hygienrutiner och en av de viktigaste 

åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade 

infektioner och smittspridning. God 

handhygien är också av mycket stor 

betydelse för att motverka 

antibiotikaresistens. 

Det är en nationell arbetsmodell med 

fakta, evidens, föreläsningsmaterial och 

verktyg som hjälper dig att mäta och 

förbättra.  

Du hittar även affischer och broschyrer 

som du gärna får ladda ner, använda och 

sprida. 

 

 

 

Nya /uppdaterade vårdhygieniska riktlinjer: 
 

Mässling 

Vattkoppor 

Bältros 

Val av vårdrum 

Märkning av vårdrum 

Vårdhygienisk riktlinje för Covid-19 ligger nu i ordinarie lista över 

Vårdhygieniska riktlinjer 

 

 

 

 
Vårdhygieniska riktlinjer finns både 

för öppen – och sluten vård. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/

vardriktlinjer-och-

kunskapsstod/vardhygien/vardhygienisk

a-riktlinjer-oppenslutenvard/ 

Ni hittar också rutin för vad som gäller 

för Screening för antibiotikaresistenta 

bakterier för patienter och personal samt 

länkar till provtagningsanvisningar. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/

vardriktlinjer-och-

kunskapsstod/vardhygien/screening-for-

multiresistenta-bakterier-mrb/ 

 

Ett bra dokument att känna till är 

Slutstädning av vårdplats som beskriver 

vad som ska städas när patienten lämnar 

vårdplatsen eller blir smittfriförklarad 

från exempelvis Calici oavsett om det är 

Regionservice städ eller vårdpersonal 

som utför städningen 

http://intra.orebroll.se/globalassets/servi

ce-och-stod/boka-och-bestall/rum-

mobler-och-

stadning/stadning/slutstadning-av-

vardplats-rev-20211201.pdf 

 

 

 

Region Örebro län har också 

klädriktlinjer som är framtagna för att 

underlätta att följa basala hygienrutiner 

vid omvårdnad, undersökning och 

behandling av patienten. Det finns en 

grundläggande riktlinje: Arbetskläder 

för Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 

och 

Folktandvården inom Region Örebro län 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/glo

balassets/media/dokument/platina/admin

istrativ-rutin/arbetsklader-for-halso-och-

sjukvardsforvaltningen-och-

folktandvarden-inom-region-orebro-

lan.304275.pdf 

Sedan finns även anpassade riktlinjer 

inom vissa verksamheter som 

exempelvis operation, ambulans och 

psykiatri. 

 

Vårdhygien önskar alla en skön 

sommar! 

Hygiensjuksköterska och hygienläkare 

finns i tjänst hela sommaren dagtid 

måndag-fredag och nås via länk till 

Vårdhygien eller via telefon 21130 
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