
 

 

Fastställt 2020-12-09 
Giltigt till 2022-12-09 
 

vardgivare.skane.se/vardriktlinjer 
 

 
Regional riktlinje för märkning av 
vårdrum vid bedömd smittsamhet 
och vid infektionskänslighet 

Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne. Regionala 
riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. 
Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/


 

 

Region Skåne 
Riktlinje för märkning av vårdrum vid bedömd smittsamhet och vid infektionskänslighet  
Giltigt till 2022-12-09  2 

Förord 

Denna regionala riktlinje är ett komplement till nationell Vårdhandbok, avsnitt Vårdrutiner; 

Smitta och smittspridning. 

Malmö 2020-12-09 

 

 

 

 

Pia Lundbom 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Standardiserad märkning av vårdrum vid bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet minskar 

risken för spridning av vårdrelaterade infektioner.  

Den regiongemensamma riktlinjen följer i stort den nationella Vårdhandbokens 

rekommendationer:  
”Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas för att undvika smittöverföring. Utifrån denna utgångspunkt och 

av sekretesskäl ska eventuell märkning av vårdrum ske på ett informativt och neutralt sätt. Sker märkning 

så ska patienten ge sin tillåtelse till detta.” 

Region Skåne har beslutat att göra avsteg från den nationella Vårdhandbokens 

rekommendationer gällande samtycket från patient. Följsamhet till avstegen anses stärka 

patientsäkerhet och arbetsmiljö.  

FÖLJANDE GÄLLER VID MÄRKNING AV VÅRDRUM I REGION SKÅNE  

Märkning av vårdrum kan ske utan att samtycke inhämtats från patient, då märkningen enligt 

nedan, anses vara neutral. Information ska alltid ges till patient i samband med märkning av 

vårdrum. 

Färgkodade skyltar med informationstext ska användas i syfte att förtydliga;  

➢ Vid bedömd smittsamhet, gul skylt med texten: 

Innan du går in, kontakta vårdpersonal   

➢ Vid infektionskänslighet, blå skylt med texten: 

Innan du går in, kontakta vårdpersonal 

Förutom ovanstående beskrivna avsteg, gäller nationell Vårdhandboks rekommendationer.  

BESTÄLLNING AV SKYLTAR 

Vid beställning, samordna lämpligen för bättre styckepris (226 kr vid 10pack och 203 kr vid 

20pack).  

Ange följande:   

• Ansvar/kostnadsställe/RSID  

• Faktura- och leveransadress  

• Antal gula respektive blå skyltar som önskas  

Skicka beställningen till order@systemskylt.se 

Skyltarna tål att spritavtorkas. 
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