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Miljö + Vårdhygien = Sant! 

Miljöenheten och Vårdhygien 

samverkar  för att vården ska vara 

patientsäker med låg klimatpåverkan.  

För en bättre miljö med minskad 

smittspridning kommer här en 

uppdatering i hur du använder 

britspapper, handskar och förkläden för 

minskad smittspridning och till största 

nytta för vår miljö. 

 

Britspapper: 

Britspapper, eller underlägg för brits, 

används för att underlätta rengöring 

av britsen, och för att göra britsen 

mer behaglig att ligga på.  

Vanligt britspapper 

används som underlag under 

kroppen om patienterna är avklädda, 

t ex vid behandling av sår, drän, 

stomier, gyn- och rektalundersökningar, 

katetrisering o s v. Om 

patienterna är påklädda kan  

britspapper användas som underlag under 

huvudet. 

På operationsavdelningar 

rekommenderas plastade underlägg 

eftersom de galonklädda dynorna kan 

behöva skyddas från kroppsspolvätska, 

blod eller annan kroppsvätska. 

Generell rengöringsrutin britsar och 

britspapper: 

Rengör britsen dagligen samt vid behov 

med ytdesinfektion med rengörande 

verkan/tensid på engångsduk. 

Om britspapper används byts detta mellan 

varje patient. 

Om britspapper används men britsen inte 

blivit synlig smutsig behöver britsen inte 

desinfekteras. 

Önskas råd för rutin på just Er enhet 

kontakta Vårdhygien. 

 

 

 

 

 

 

 

Handskar: 

Handskar finns i olika materiel beroende 

på användningsområde. De mest vanliga 

undersökningshandskarna som används 

vid vård, behandling och vid 

kemikaliehantering (ytdesinfektion) är 

av Nitril. Sterila operationshandskar är 

av ex; Latex eller Neopren. Handskar 

används av två olika anledningar. Dels 

för att minska risken för smittspridning 

enligt SOSFS 2015:10  Basal hygien i 

vård och omsorg. 5 § e) Skyddshandskar 

ska användas, om händerna riskerar att 

komma i kontakt med kroppsvätskor 

under ett vård- eller omsorgsmoment. 

Händerna ska vara torra när 

handskarna sätts på. Skyddshandskar 

som används i vård och omsorg ska 

vara för engångsbruk och avsedda för 

ändamålet. De ska bytas mellan varje 

vård- eller omsorgsmoment 

Handskar kan också användas för att 

skydda arbetstagaren mot smitta från 

patienten eller vid hantering av vissa 

läkemedel och kemikalier enligt 

Arbetsmiljölagen som personlig 

skyddsutrustning. 

 

 

 

 

 

Plastförkläde: 

Plastförkläde används idag enligt 

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och 

omsorg. 5 §  b) Om kläderna riskerar 

att komma i kontakt med kroppsvätskor 

eller annat biologiskt material under ett 

vård- eller omsorgsmoment, ska 

plastförkläde, skyddsrock eller 

motsvarande skyddskläder användas 

utanpå arbetskläderna. Om 

skyddskläder används vid vård av eller 

omsorg om flera personer efter 

varandra, ska de bytas mellan varje 

person. 

Till skillnad mot handskar ska alltså 

platsförkläde användas även vid så 

kallade torra moment där exempelvis 

hudflagor kan kontaminera 

arbetsdräkten. 

 

 

Kontakta Vårdhygien  

mån-fre 019-602 10 00 vx 

Om ni önskar mer information eller 

utbildning på er enhet eller om det är 

dags att planera in en hygienrond. 
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