
Vårdhygien i hemmiljö
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Socialstyrelsens föreskrift 2015:10

• Föreskriften är en bindande regel och ska 
tillämpas i verksamhet som omfattas av:

• HSL (2017:30) Hälso- och sjukvårdslagen

• SoL (2001:453) Socialtjänstlagen, 
- hemtjänst i ordinärt eller särskilt boende

• LSS (1993:387) Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade,
- bostad med särskild service
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Föreskriften omfattar följande:

• Arbetskläder 

• Plastförkläde/skyddsrock

• Händer

• Handdesinfektion, ibland också handtvätt

• Handskar
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• Region Skånes regelverk om basal hygien 
och arbetskläder vid patientnära arbete

• Broschyren är kostnadsfri

Basal 

hygien



Arbetskläder

• Får endast bäras i arbetet
• Kort ärm, ska sluta ovanför armbågen
• Ska bytas dagligen och vid behov
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Plastförkläde

• Vid kontakt med kroppsvätskor eller annat 
biologiskt material

• Vid risk för stänk
• Vid våta arbetsmoment
• Engångs, får inte återanvändas
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Händer/underarmar

• Ska vara fria från armbandsur, smycken, 
bandage, förband, stödskenor eller 
motsvarande

• Naglar ska vara korta och fria från konstgjort 
material
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Bakteriegömmor
Basal 

hygien



Ringar efter handdesinfektion
Basal 

hygien



Gelnagel efter handdesinfektion
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hygien



Handdesinfektion

• Omedelbart före och efter 
ett vård- och omsorgsmoment

• Omedelbart före rent och efter 
smutsigt arbete

• Omedelbart före och efter användning 
av handskar
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Korrekt handdesinfektion

Ta rikligt med handsprit

Gnid in spriten noggrant mellan fingrarna

Gnid in spriten noggrant på fingertoppar och naglar

Desinfektera tummarna med roterande rörelser

Avsluta med handleder och underarmar
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Handtvätt

• Tvätta händerna med flytande tvål och vatten:
• om de är eller kan antas vara smutsiga
• efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller 

har diarré
• om möjlighet till flytande tvål och vatten saknas använd 

våtservett avsedd för handtvätt

• Torka torrt
• Alltid handdesinfektion efter handtvätt
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Handskar

• Ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätska 
under ett vård- och omsorgsmoment

• Ska bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment
• Ska vara för engångsbruk

Tänk på att händerna ska vara torra när handskarna sätts på!
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Region Skånes regler

Förtydligar följande vid patientnära arbete: 
• Långt hår och skägg ska vara uppsatt 
• Lösärmar eller uppkavlade ärmar på rock, kofta eller jacka räknas inte som 

kortärmad klädsel. 
• Om huvudduk används är det en del av arbetskläderna och tillhandahålls 

av arbetsgivaren. Den ska fästas upp och bytas dagligen.
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Rutiner från Vårdhandboken

Förtydligar följande vid patientnära arbete: 
• Långt hår och skägg ska vara uppsatt 
• Om huvudduk används ska den fästas upp, inte hänga ner i 

arbetsfältet samt vara synligt ren 
• Munskydd kan användas som skydd mot droppsmitta vid 

patientnära arbete
• Personal med infekterade sår på fingrar, nagelband, händer eller 

hud får inte delta i vårdarbete med patientkontakt
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• I vilka situationer är det svårt att följa basala hygienrutiner?
• I vilka situationer riskerar ni att sprida smitta med händerna?
• I vilka situationer riskerar ni att arbetsdräkten förorenas?

Basal 

hygien Att reflektera över



Engångsmaterial

Medicintekniskprodukt för engångsbruk eller 
användning på en patient vid ett tillfälle eller en åtgärd

Material



Material Från förråd till patient



Förvaring i hemmetMaterial



Från patient och vidare

• Kassera använt förbrukningsmaterial som handskar och förkläde 
direkt. 

• Kassera överblivet engångsmaterial.

• Transportera orent flergångsmaterial separat.



Rengöring/desinfektion av flergångsmaterialMaterial



• Hur hanteras engångsmaterial på er enhet?
• Hur säkerställs desinfektion av flergångsmaterial?
• Vilka möjligheter finns med förvaring av material?

Material Att reflektera över



Lokaler

Ytor

Inredning Säkerställ arbetsytan

https://intra.skane.se/utveckling--forskning/standiga-forbattringar1/filmer/hopfallbart-avlastningsbord-for-vard-i-hemmet/
https://intra.skane.se/utveckling--forskning/standiga-forbattringar1/filmer/hopfallbart-avlastningsbord-for-vard-i-hemmet/


Var ser ni att det finns risker för smittspridning 
mellan patienter i hemmiljö?
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Inredning
Att reflektera över



http://skane.se/vardhygien
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