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1 Syfte 

Syftet med denna riktlinje är att beskriva regler för arbetsdräkt av tätare material med definierad 
renhetsgrad.  

2 Bakgrund 

Personal kan via händer, men även kläder, överföra smitta mellan patienter. Den viktigaste åtgärden 
för att förebygga smittspridning i patientnära vårdarbete är följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler.  
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Arbetsdräkt för operationsavdelning samt enhet med krav på hög mikrobiologisk renhet är utförd i ett 
tätare material för att minska spridning av bakteriebärande hudpartiklar från personalen. För att 
förhindra smittämnen från övriga sjukhuset samt upprätthålla en hög mikrobiologisk renhet ska alla 
som arbetar på operationsavdelning eller enhet med krav på hög mikrobiologisk renhet bära 
avdelningsbunden arbetsdräkt. 

3 Omfattning/tillämpningsområde 
 

Riktlinjen gäller för samtliga operationsverksamheter med krav på hög mikrobiologisk renhet inom 
Region Örebro län och är ett tillägg till gällande riktlinje för ”Arbetskläder för Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården inom Region Örebro län” Dokumentnr.304275. 

Mikrobiologisk renhet på en enhet påverkas av flera faktorer varav en faktor är typ av arbetsdräkt. 

Arbetsdräkten ska vara avdelningsbunden samt förvaras och hanteras så att den bibehålls ren och inte 
kontamineras av smittämnen utanför avdelningen.  

Verksamhetschef beslutar i samråd med Vårdhygien om verksamheter utanför operationsavdelning 
kräver högre mikrobiologisk renhet. 

4 Giltighetstid 

Riktlinjen gäller från och med giltighetsdatum ovan och till dess att behov av förändring uppstår.  
En genomgång ska ske regelbundet (minst vart 4:e år) utifrån riktlinjen ”Definitioner beslutsnivå och 
hantering av styrande dokument” (Dnr 14OLL6181). 

5 Ansvar 
Hälso-och sjukvårdsdirektören är ytterst ansvarig för att denna riktlinje följs. Respektive 
verksamhetschef ansvarar för att samtliga berörda medarbetare får kännedom om denna riktlinje. 
Verksamhetschefen ansvarar även för att en åtgärdsplan upprättas och nödvändiga åtgärder vidtas om 
riktlinjen ej efterföljs. Samtliga berörda medarbetare ansvarar för att följa riktlinjen. 

6 Regler  

6.1 Arbetsdräkt inom operationsavdelning eller enhet med krav på hög mikrobiologisk 
renhet: 

 

▪ Arbetsdräkten är avdelningsbunden och ska bäras av alla som arbetar på 
operationsavdelning/enhet med krav på hög mikrobiologisk renhet 

▪ Ren arbetsdräkt ska förvaras i särskilda utrymmen åtskilt från övriga sjukhuskläder och får 
inte lagras i privata skåp  

▪ Händerna ska desinfekteras innan rena kläder hämtas 
▪ Byte av arbetsdräkt ska ske dagligen samt om den blivit fuktig eller förorenad 
▪ Arbetsdräkten får inte kombineras med övriga sjukhuskläder (ex. grön skjorta och vit byxa) 
▪ Arbetsdräkten får inte bäras utomhus 
▪ Det är inte tillåtet att äta i cafeteria eller matsal iklädd arbetsdräkten  
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6.2 Arbetsdräkt vid uppdrag utanför operationsavdelning eller enhet med krav på hög 
mikrobiologisk renhet: 

 

▪ Vid kortare ärende (lämna prover, hämta/lämna gods/prover, köpa mat) ska arbetsdräkten 
skyddas med ren, knäppt gångrock. Mössa och munskydd skall tas av. 

▪ Vid längre ärende vid t ex möten, administrativa uppgifter skall ombyte ske till privata kläder 
alt. vita avdelningskläder. 

▪ Vid patientkontakt utanför operationsavdelning/enhet med krav på hög mikrobiologisk renhet 
(trauma, hjärtstillestånd, stick-hjälp, bedömningar) ska gångrocken tas av och ett 
skyddsförkläde alternativt en skyddsrock av vätsketätt eller vätskeavvisande material 
användas utanpå operationsarbetsdräkten. 

▪ Har arbetsdräkten använts i patientkontakt utan skyddsförkläde alternativt skyddsrock av 
vätsketätt eller vätskeavvisande material ska den bytas vid återkomsten till 
operationsavdelningen/enhet med krav på hög mikrobiologisk renhet 

▪ Vid transport av patient till intensivvårdsavdelning eller uppvakningsavdelning kan 
plastförkläde vara på tills patientnära arbete avslutats, gångrock behöver inte tas på (gäller 
endast anestesi och operation). 

 
 

7 Grön zon kan beträdas med operationsavdelningsdräkt utan ren, knäppt 
gångrock. 

 

Grön zon USÖ:  

Grön zon O-huset omfattar förutom operationsavdelningarna, korridor mot B-huset vån 3 och vån 
4, administrativa lokaler vån 2 samt konferensrum Kajutan våning 2. Transportväg av patient till 
IVA, TIVA , IMA (avd 53), NIMA samt narkosläkarexpeditioner i administrativa ANIVA 
korridoren och ANIVAs konferensrum. Även interventionslabben  i O-huset ingår i grön zon  

Grön zon  H-huset omfattar förutom omklädningsrummen, operationsavdelningarna, transportväg 
av patient mellan operationsavdelningarna och uppvakningsavdelning, även transportväg till 
operationsavdelningar, uppvakningsavdelning och IVA i O-huset.  

Grön zon Karlskoga lasarett omfattar förutom operationsavdelningen, receptionen, 
administrativa lokaler, transportväg av patient till uppvakningsavdelning, IVA samt 
sjukhustandvården 

Grön zon Lindesberg lasarett omfattar förutom operationsavdelning, transportväg av patient till 
uppvakningsavdelning, IVA, administrativa lokaler i korridor mellan operationsavdelning och 
IVA/uppvakningsavdelning  samt korridor vid operationsplanering. 
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8 Relaterade dokument 
 

Arbetskläder för Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården inom Region Örebro län” 
Dokumentnr.304275 

¹Svensk standard SS-EN 13795:2 011 + A1:2013  

http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard/Personalforeskrifter-pa-operationsavdelning/ 

9 Nyckelord  
Patientsäkerhet, vårdhygien, operation, klädregler.  
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