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Förbindelseblankett – Basal hygien  
 

Dokumenttyp Version Dokumentet gäller för Datum för fastställande 

Förbindelseblankett 1.3 Personal inom hälso- och sjukvård, 

hemtjänst, äldreboenden samt service och 

gruppbostäder enligt LSS 

2018-05-18 

Revideringsansvarig  Revideringsintervall Reviderad datum 

Staben Vid behov 2020-05-14 
Dokumentansvarig (funktion) Uppföljningsansvarig och tidplan 

MAS/MAR Staben                                                                            Vartannat år 

 

 

Samtlig nyanställd personal ska ta del av nedanstående information och signera att de 

mottagit informationen. 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 

misstänkt eller bekräftad ”magsjuka” (i form av kräksjuka/diarré). Vid magsjuka 

krävs BÅDE tvätt med tvål och vatten och handdesinfektion med sprit. 

 

 Handskar och skyddsförkläde ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor, 

exempelvis urin, avföring, blod, kräkning och sekret. Detta är engångsmaterial, 

vilket innebär att de ska bytas mellan olika arbetsmoment och mellan olika 

vårdtagare. 

 

 Skyddsförkläde ska dessutom användas vid städning, hantering av smutstvätt, 

bäddning av säng, direktkontakt med patient eller patientens säng samt vid hantering 

av förorenade föremål. 

 

 Naglar ska vara kortklippta och fria från konstgjort material, såsom lack, lösnaglar 

och piercing. 

 

 Inga smycken, klockor, bandage eller ortoser får förekomma på händer och 

underarmar. Örhängen och halsband får användas under förutsättning att de inte 

riskerar att hänga ner i vårdarbetet. 

 

 Arbetsdräkten ska vara kortärmad, bara bäras på arbetsplatsen och bytas dagligen 

eller oftare vid nedsmutsning. Den ska tvättas i minst 60 grader. Huvudduk betraktas 

som arbetskläder och ska tvättas dagligen. 
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 Hår och skägg ska vara uppsatt om det är längre än axellångt. 

 

 Örhängen, halsband och huvudduk får användas under förutsättning att de inte 

riskerar att hänga ner i vårdarbetet. 

 

 Samtlig personal deltar i de egenkontroller av följsamhet till rutinerna som görs. 

 

 Vid eksem eller öppna sår med sekretion på armbågar, underarmar eller 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.  

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum och underskrift anställd 

 

__________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

Datum och underskrift chef 
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Namnförtydligande 

 


