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Blankett-BASAL HYGIEN
Diarienummer
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T.v.

Revideringsansvarig
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Centrala kvalitetsrådet

V.b

Dokumentansvarig (funktion)

Uppföljningsansvarig och tidplan

MAS/MAR

Syfte
Syftet med rutinen är att säkerställa att all personal som arbetar i patient/brukar-nära arbete
har aktuella kunskaper om basala hygienrutiner. Detta krävs för att kunna säkerställa en god
vård och omsorg.
Koppling till lagstiftning och andra styrdokument
Rutinen är förenlig med socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och
omsorg och är upprättad i syfte att säkerställa att all personal har kännedom om och följer
denna föreskrift.
Anvisningar
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet
De ska därför alltid tillämpas i vård och omsorgsarbete, oavsett om det föreligger en känd
smitta eller inte. Alla som arbetar i vård och omsorg har ett ansvar att känna till och tillämpa
basala hygienrutiner.
Samtlig nyanställd personal ska ta del av rutinen, signera att de mottagit
informationen och dokumentet förvaras i personalakten. Kopia på signerat dokument
lämnas till personal.
Handdesinfektion ska ske före och efter varje vårdmoment, före och efter användande av
handskar samt efter handtvätt med tvål och vatten.
Handtvätt med tvål och vatten ska ske vid synligt smutsiga händer samt ALLTID vid
förekomst av gastroenterit. Vid gastroenterit krävs BÅDE tvätt med tvål och vatten och
handdesinfektion med sprit.
Handskar och skyddsförkläde ska användas vi risk för kontakt med urin, avföring, blod och
sekret. Detta är engångsmaterial, vilket innebär att de ska bytas mellan olika arbetsmoment
och mellan olika vårdtagare.
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Naglar ska vara kortklippta och fria från konstgjort material, såsom lack, lösnaglar och
piercing.
Inga smycken, klockor och bandage får förekomma på händer och underarmar.
Arbetsdräkten ska vara kortärmad, bara bäras på arbetsplatsen och bytas dagligen eller oftare
vid nedsmutsning. Den ska tvättas i minst 60 grader.
Långt hår ska vara uppsatt vilket även gäller huvudduk/slöja.
Samtlig personal deltar i de egenkontroller av följsamhet till rutinerna som görs.
Vid skadad hud på händer ska närmsta chef informeras för ställningstagande till åtgärd.
Jag har tagit emot information om Basal Hygien och förbinder mig att följa dessa
föreskrifter i mitt arbete.
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Definitioner och avgränsningar
Denna rutin avser samtliga verksamheter inom socialförvaltningens ansvarsområde där vårdoch omsorg bedrivs nära brukare/patient.
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