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All vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi ska enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vara av god
kvalitet. God vårdkvalitet innebär en god hygienisk standard vilket är ett krav i Hälso- och sjukvårdslagen
(SFS 2017:30).
Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan och innebär stora kostnader för vården och
samhället, bidrar till antibiotikaresistens och innebär ett stort lidande för den enskilde. Dessa infektioner
är möjliga att förebygga genom ett systematiskt patient- och kvalitetsarbete enligt Patientsäkerhetslagen
(SFS 2010:659) och Socialstyrelsens ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) gäller för all hälso- och sjukvård samt vid
genomförande av vissa insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och särskild service till vissa
funktionshindrade, LSS (1993:387). Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) åligger det smittskyddsläkaren
att följa att vårdgivarna vidtar samtliga åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning.
Vårdgivaren inom kommunal vård och omsorg behöver enligt gällande författningar vidta samtliga
åtgärder som krävs för att uppnå en god hygienisk standard vad gäller utformning och underhåll av
vårdlokaler och utrustning, vårdrutiner, säkerställa personalen kompetens samt ha tillgång till
vårdhygienisk expertis. Ansvaret förutsätter såväl resurstilldelning som framtagande av övergripande mål,
tydliga direktiv och kontinuerlig uppföljning.
Detta dokument, Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län, är sedan beslut i dåvarande TKL, år
2009 ett styrande dokument för Uppsala läns åtta kommuner. År 2019 antog tjänsteledningen för hälsa,
stöd, vård och omsorg (TL HSVO) en ViS-riktlinje1, Samverkan avseende vårdhygien och smittskydd
Uppsala län (docplus), i syfte att tydliggöra ansvarsförhållanden, resurser, aktiviteter och processer för
verksamheter som bedriver vård och omsorg i Uppsala län. Riktlinjen och rutinen utgör underlag för
verksamheternas lokala rutiner. Varje vårdgivare inom särskilda boenden för äldre har skyldighet att
tillhandahålla och genomföra det 10-punktsprogram som anges nedan.
Detta dokument är en rutin som är avsedd att gälla de kommunala vård- och omsorgsverksamheter som
omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10. Detta innebär
att följande verksamheter omfattas av de rutiner som beskrivs i detta dokument.
1)
2)
3)
4)

Särskilt boende för äldre, SÄBO
Ordinärt boende med hemtjänst
Ordinärt boende med hemsjukvård
LSS: gruppbostäder, brukare med personliga assistenter

1

Vård i Samverkan, ViS, är namnet på den dokumentsamling i DocPlus där alla styrande samverkansdokument i
Uppsala län inom området hälsa, stöd, vård och omsorg är samlade.
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Vårdgivare inom särskilda boenden för äldre ska enligt VIS uppfylla
följande
1. Målsättningen att följsamhet till basala hygienregler och klädregler är 100 %.
Förutsättningar att följa Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien behöver finnas i form av
handdesinfektionsmedel nära vårdplatser, tillgång till arbetsdräkt som kan bytas varje dag samt
flytande tvål och pappershanddukar nära tvättställ.
2. Vårdgivaren ska utföra regelbunden registrering av följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler enligt den nationella modellen framtagen av SKR.
3. Infektionsregistrering ska utföras enligt den modell som gäller i Uppsala län.
4. Hygienombud ska utses av verksamheten delta i Vårdhygiens utbildningar. MAS ska i möjligaste
mån vara representerad på informationsmöten som Vårdhygien kallar till.
5. Hygienronder ska utföras regelbundet och brister åtgärdas.
6. En spoldesinfektor ska finnas på varje avdelning eller minst på varje våningsplan beroende på hur
avdelningarna är placerade. En diskdesinfektor ska finnas per äldreboende.
Skötsel av spol- och diskdesinfektorer kräver kunskap och rutiner. Ledningen ansvarar för att
säkerställa att personal har tillräcklig utbildning och att hållbara rutiner upprättas oavsett var
spol- eller diskdesinfektorn står uppställd.
7. Korrekt förrådshantering ska ske enligt dokumentet Handbok för grundläggande
rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska
produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård. SIS-TR 57:2020.
8. Lokaler som används för vård och omsorg måste enligt hälso- och sjukvårdslagen vara anpassade
till de hygienkrav som ställs på den verksamhet som bedrivs där. Som stöd för att uppnå en god
hygienisk standard vid ny- och ombyggnad samt renovering av vårdlokaler finns
kunskapsunderlaget Byggenskap och Vårdhygien (BoV)
9. Tillgång till e-utbildning i basal hygien.
10. Upprätta en långsiktig handlingsplan plan för hur smittspridning av magsjuka och influensa ska
förebyggas på vårdenheten.
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11. Uppföljning
Redovisa om och när vårdhygienisk egenkontroll eller hygienrond genomförts. Redovisa
deltagande i Vårdhygiens nätverksträffar och utbildningsinsatser. Redovisa deltagande i
aktiviteter arrangerade av Vårdhygien.
Alla som är verksamma inom den kommunala vården såväl på särskilda boenden, gruppboenden, korttidsoch växelvårdsboenden som hemvård/hemsjukvård/ personliga assistenter i vård och omsorg om
funktionshindrade. m.m. är välkomna att kontakta Vårdhygien för råd i vårdhygieniska frågor. Det kan
t.ex. gälla råd vid utbrott av magsjuka, vård av personer med blodsmitta eller resistenta bakterier och val
av desinfektionsmetod. Det kan också gälla önskemål om undervisning rörande t.ex. basala hygienrutiner,
smitta och smittspridning samt särskilt riktade utbildningar som t.ex. kateterhantering.
Samtliga hygiensjuksköterskor och hygienläkare på Vårdhygien arbetar med verksamhetsområde
kommunal vård och omsorg. För kontakt med hygiensjuksköterska, ansvarig för specifik verksamhet, se
Vårdhygiens hemsida:
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/
Det finns också möjlighet att ringa till Vårdhygiens akuttelefon, ”Vårdhygien direkt”. Akuttelefonen är
bemannad helgfri måndag-fredag kl. 08.00- 16.00. Telefonen är till för angelägna frågor som kräver
snabba svar. Vid akuta frågor efter kontorstid, kontakta infektionsklinikens bakjourläkare på Akademiska
sjukhuset via växeln (018-611 00 00).
”Vårdhygien direkt”: 018 – 611 39 02.
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Att förhindra smittspridning
Smittspridning kan ske både från sjuka personer och från friska smittbärare. Mottagaren av smittämnet
(virus, bakterie, svamp) kan utveckla en infektion, men kan också bli smittbärare utan sjukdomstecken.
Vårdarbetet måste bedrivas på ett sådant sätt att smittspridning inte sker från vare sig infekterade
personer eller från de friska smittbärarna.
Smittspridning inom vård och omsorg förebyggs genom goda rutiner för handhygien, personalklädsel
samt rengöring/desinfektion av ytor och föremål.
Smitta/smittämne kan nå mottagaren på olika sätt. Se nedan:

Smittvägar
Basala hygienrutiner och klädregler
Basala hygienrutiner och klädregler gäller överallt där vård och omsorg bedrivs.
Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att förhindra smittspridning och vårdrelaterade
infektioner (VRI) samt ge ett gott och professionellt intryck. Till VRI räknas även infektioner som personal
kan ådra sig under sin yrkesutövning.
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler förhindrar smittspridning
 från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare.
 mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder.
De basala hygienrutinerna och klädreglerna består av regler avseende:
A Handhygien
B Klädregler
C Personlig skyddsutrustning

Ledningens ansvar
Arbetsgivaren har enligt lagen skyldighet att tillhandahålla utrustning och material som möjliggör en säker
arbetsmiljö och en säker miljö för patienterna. Ledningen har ansvar över att utrusning och material finns
i tillräcklig mängd, används på rätt sätt och i rätt situation.

Den anställdes ansvar
Den anställde är enligt lagen skyldig att följa gällande föreskrifter samt använda den personliga
skyddsutrustning som krävs (SOSFS 2015:10).

A Handhygien
Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor,
lösärmar eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material såsom nagellack och
påbyggda naglar.
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Handdesinfektion
Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, omedelbart före och efter
varje vård- eller omsorgsmoment, före rent arbete och efter smutsigt arbete samt före och efter kontakt
med patientnära ytor och föremål. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras.

Handtvätt
Händer och underarmar tvättas med vatten och flytande tvål
 när händerna är orena så att det syns eller känns
 efter kontakt med diarrésjuk vårdtagare
Händerna torkas ordentligt torra med rent papper. Avsluta med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
på händer och underarmar.

B Klädregler
Alla personalkategorier som vistas i lokaler där vård- och omsorgsarbete bedrivs samt vid hembesök ska
använda arbetsklädsel.
Det är inte tillåtet att bära civila kläder i vårdrum, undersökningsrum, förråd, desinfektionsrum, eller
andra exempel på utrymmen där vårdtagare och utrustning omhändertas.








Arbetskläder ska tillhandahållas av arbetsgivaren och får endast bäras i arbetet, inkluderat
hembesök.
Arbetsgivaren ansvarar för tvätt och förrådshållning av arbetsklädseln.
Arbetskläderna ska vara kortärmade dvs sluta ovanför armbågen.
Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade, våta eller om det annars finns behov av
det, ska de bytas så snart som möjligt.
Arbetskläder kombinerade med privata kläder är inte tillåtet med undantag för underkläder,
strumpor, kortärmad undertröja, linne och huvudduk/slöja.
Man får inte röka i arbetskläder. Vårdpersonal får inte sitta ute i gräset i arbetskläder.
Arbetskläderna ska tvättas vid minst 60° C, på tvätteri eller i undantagsfall på arbetsplatsen.

Värmeplagg





Värmeplagg tillhandahålls av arbetsgivaren och kan bäras ovanpå arbetskläderna.
Värmeplagg får ej vara långärmade, ska sluta ovanför armbågen.
Värmeplagg ska bytas dagligen.
Ytterplagg vid förflyttning utomhus är tillåtet ovanpå arbetskläderna

Hår och skägg
Långt hår och skägg ska fästas upp. Om huvudduk används ska den stoppas ner innanför arbetskläderna
vid halsen.

Smycken
Ringar, armband och armbandsur får inte bäras tillsammans med arbetskläderna. Örhängen och andra
smycken i piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. Piercing är en risk för
kontaktsmitta via händerna om hålet är infekterat, men utgör ingen påvisad smittrisk om hålet är läkt.
Kontakta arbetsledaren vid tveksamhet.
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C Skyddsutrustning
Skyddskläder
Engångs plastförkläde ska användas vid direktkontakt med vårdtagaren, vårdtagarens säng eller
vårdtagarens hjälpmedel samt vid hantering av smutsiga föremål. Exempel på detta är bäddning,
personlig omvårdnad och behandlingar.
Plastförklädet är vårdtagarbundet, engångs och kan inte återanvändas.
I första hand används ett ärmlöst plastförkläde. Ett plastförkläde med kort ärm används när ett ärmlöst
förkläde inte är tillräckligt för att skydda arbetskläderna. Ett långärmat plastförkläde används vid kontakt
med större mängd kroppsvätskor då armarnas hud också behöver skyddas.

Stänkskydd för ansiktet
Vid vård- och omsorgsarbete som medför risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet används
heltäckande visir. Alternativt kan skyddsglasögon tillsammans med ett vätskeresistent kirurgiskt
munskydd (klass IIR) användas som stänkskydd för ansiktet. Samma stänkskydd för ansiktet kan behållas
vid vård och behandling av flera på varandra följande patienter under förutsättning att stänkskyddet inte
vidrörs av händer eller på annat sätt kontamineras. När stänkskydd av engångstyp tas av ska det kasseras.
Stänkskydd av flergångstyp ska rengöras och desinfekteras enligt tillverkarens bruksanvisning.

Skyddshandskar
Skyddshandskar ska alltid användas:
 Vid risk för kontakt med sår, blod, sekret, urin, avföring eller andra kroppsvätskor
 Vid kontakt med ytdesinfektionsmedel
 Vid stickande och skärande arbetsmoment
Händerna ska desinfekteras:
 Före kontakt med handskpaket
 Efter användning av skyddshandskar
Skyddshandskar:
 ska vara avsedda för ändamålet.
 ska inte desinfekteras.
 är engångs.
 kastas direkt efter användning.
 ska bytas mellan varje arbetsmoment.
Dubbla handskar är inte tillåtet i kommunal vård och omsorg.
Händerna ska vara torra när skyddshandskarna sätts på.
Tänk på att inte omväxlande vidröra rena och smutsiga ytor med samma skyddshandske.

Rent – höggradigt rent – sterilt
Rent = för ögat synligt rent Denna renhetsgrad uppnås genom mekanisk rengöring med rengöringsmedel
och vatten. Produkter som endast berör oskadad hud ska vara för ögat synligt rena. Exempel:
blodtrycksmanschett, vissa hjälpmedel, vissa föremål som används av sjukgymnast.
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Mekanisk rengöring = skölj, diska, borsta och skölj
I vården kan smittspridning ske med använda föremål och med nedsmutsade ytor. Smuts innehåller ofta
stora mängder mikroorganismer. Desinfektionsmedel klarar bara att avdöda måttliga mängder. Rengöring
med handkraft, rengöringsmedel och vatten tar bort den mesta smutsen och kan minska antalet
mikroorganismer på ytan till en femtedel. Regelbunden rengöring är oftast tillräckligt till många
apparater, utrustningar och hjälpmedel som används i vården och som inte varit i kontakt med
vårdtagarens kroppsvätskor.

Höggradigt rent
Produkter som kommer i beröring med skadad hud och slemhinnor utan att skära igenom dem ska vara
höggradigt rena. När föremål och ytor varit i kontakt med vårdtagarens kroppsvätskor ska de göras
höggradigt rena till nästa vårdtagare. Desinfektion skall ske så snart som möjligt efter nedsmutsning. I
vården förekommer flera desinfektionsmetoder.
Höggradig renhet uppnås i första hand genom värmedesinfektion i spol- eller diskdesinfektor. I
apparatens process ingår både rengöring och desinfektion. Produkterna plockas ur spol-/diskdesinfektorn
med desinfekterade händer. Höggradig renhet kan också uppnås med kemisk desinfektion.
Desinfektionen måste i så fall föregås av en noggrann mekanisk rengöring och därefter sköljas med
kranvatten. Höggradigt rena produkter ska förvaras i särskilt skåp (se nedan) och får inte stå öppet eller i
sköljrum.

Sterilt
Föremål och vätskor som ska införas i delar av kroppen som normalt inte står i förbindelse med
yttervärlden ska vara sterila. Då finns mindre än 1 mikroorganism på 1 miljon produkter.
Fabrikssteriliserade produkter får inte återanvändas. För sterilisering av enstaka flergångs instrument,
kontakta närmaste sterilcentral.

Förvaring av höggradigt rent och sterilt
Höggradigt rena och sterila produkter ska skyddas från direkt solljus, fukt och damm samt onödigt plock
av personalhänder. Fabrikssteriliserade sjukvårdsprodukter är förpackade enligt följande:
Transportförpackning är ett samlande och skyddande transportemballage för avdelningsförpackningar
med samma produktinnehåll. Transportförpackningen skall aldrig tas in i förrådet där sterilt gods förvaras,
eftersom risken är stor att smuts, damm och sporer följer med förpackningen. Avdelningsförpackning är
en samlande och skyddande förpackning för enskilda produktförpackningar av samma slag och vanligtvis
den minsta enhet som säljs till sjukvården. Ta inte ut produktförpackningar ur sin avdelningsförpackning
förrän de ska användas. Notera uttagsdatum på produktförpackningen. Produktförpackning är en
skyddande förpackning för den enskilda produkten. När produkten lämnat avdelningsförpackningen
säkerställs inte längre tillverkarens åtgärder för bevarad sterilitet och datummärkningen på
produktförpackningen kan därför inte tillämpas. Hållbarheten hos produkten är beroende av hantering
och omgivande miljö. Bryt inte produktförpackningen förrän innehållet skall användas.Förvaring av
höggradigt rent och sterilt
Höggradigt rena och sterila produkter ska skyddas från direkt solljus, fukt och damm samt onödigt plock
av personalhänder.
Fabrikssteriliserade sjukvårdsprodukter är förpackade enligt följande:
Transportförpackning är ett samlande och skyddande transportemballage för avdelningsförpackningar
med samma produktinnehåll. Transportförpackningen skall aldrig tas in i förrådet där sterilt gods förvaras,
eftersom risken är stor att smuts, damm och sporer följer med förpackningen.
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Avdelningsförpackning är en samlande och skyddande förpackning för enskilda produktförpackningar av
samma slag och vanligtvis den minsta enhet som säljs till sjukvården. Ta inte ut produktförpackningar ur
sin avdelningsförpackning förrän de ska användas. Notera uttagsdatum på produktförpackningen.
Produktförpackning är en skyddande förpackning för den enskilda produkten. När produkten lämnat
avdelningsförpackningen säkerställs inte längre tillverkarens åtgärder för bevarad sterilitet och
datummärkningen på produktförpackningen kan därför inte tillämpas. Hållbarheten hos produkten är
beroende av hantering och omgivande miljö. Bryt inte produktförpackningen förrän innehållet skall
användas

Väskor i vård
Väskor i vård – vårdhygienska aspekter

Spol- och diskdesinfektorer
Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Instrumentvård
Omhänderta flergångsmaterial, t ex pincetter, saxar samt överblivet och smutsigt omläggningsmaterial
omedelbart efter avslutad omläggning.
Desinfektera flergångsmaterial i diskdesinfektor
Saknas diskdesinfektor rekommenderas engångsinstrument.
(I undantagsfall om inte diskdesinfektor finns kan acceptabelt höggradigt rent resultat uppnås antingen
genom:
 mekanisk rengöring och därefter avtorkning med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel eller, efter
rengöring, lägga instrumenten i 10 minuter i alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Observera om
ytdesinfektionsmedlet innehåller tensid, avsluta med att skölja med kranvatten
 mekanisk rengöring och därefter kokning i kastrull med lock under minst 1 minut)

Efter värmedesinfektion





Desinfektera händerna innan godset plockas ur diskdesinfektorn.
Kontrollera att godset är rent och torrt. Torka annars instrumenten med luddfritt material.
Förvara instrumenten i låda med lock så att renhetsnivån bibehålls tills de ska användas.
Lådan förvaras på torrt och dammfritt ställe. Ej i skölj/desinfektionsrum.

Hållbarhetstiden, oavsett metod, för höggradigt rena instrument är 1 vecka.
Samtliga instrument inkl förvaringslådan körs i diskdesinfektorn 1 ggr/vecka.
Hyllan torkas av där lådan är placerad.
(Saknas diskdesinfektor görs en kemisk rengöring/kokning av instrument och låda 1 ggr/vecka.)
Minimera antalet instrument.
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Tvätt
Tvätt Basala hygienrutiner ska tillämpas vid all hantering av tvätt. Använd engångs plastförkläde och vid
behov handskar vid hantering av smutsig tvätt. Utför alltid handdesinfektion före hantering av ren och
efter hantering av smutsig tvätt.

Allmänna tvättrutiner
All smutstvätt kan innehålla smittfarliga mikroorganismer. Det är ovanligt att någon blir smittad men vid
felaktig hantering kan den utgöra en smittrisk. För att minska risken för smittspridning ska textilier som
inte tål minst 60°C tvättas separat och ej blandas med andra vårdtagares tvätt, eftersom 60°C är den
temperatur som krävs för att döda de flesta bakterier och virus.
Tvättmaskinen ska vara placerad i därför avsedd tvättstuga eller i vårdtagarens hygienutrymme.
Regelbundet underhåll av tvättmaskin, torktumlare och torkskåp är viktigt. Följ leverantörens anvisning
för rengöring av filter m.m.

Hantering av smutsig tvätt
 Samla ihop tvätten inne på vårdtagarens rum och lägg direkt i tvättsäck eller tvättkorg. Även våt tvätt
läggs i säcken eller korgen utan att först lufttorkas.
 Lägg aldrig tvätt på golvet eller på inredning som handfat, stolar, fåtöljer.
 Särskilda rutiner gäller för smutstvätt förorenad med smittförande material.
 Se till att smutsig tvätt inte kommer i kontakt med ren tvätt.
 Golvmoppar tvättas i 90° C, helst i separat tvättmaskin avsedd för detta ändamål.
 Dynor och annat som ska användas till annan vårdtagare, tvättas i minst 60°C.
 Om tvätten efter tvättprocessen inte ser ren ut eller luktar illa behöver tvätten tvättas om.

Tvätt förorenad med smittförande material
Tvätt som är kraftigt förorenad med blod, kräkning, avföring, urin, sårsekret eller andra kroppsvätskor ska
betraktas som smittförande och tvättas separat, liksom tvätt från vårdtagare med skabb, löss och
utbredda hudskador.

Hantering av ren tvätt
Efterbehandlingen är lika viktig som tvättprocessen. Tvätten ska torkas direkt i torkskåp eller
torktumlare. Ren tvätt ska inte hängas på tork öppet eller förvaras i tvättstugan. Kläder som inte tål
torkning i värme får hängas upp i separat torkrum, stängt torkskåp, utomhus alternativt i
vårdtagarens boenderum/lägenhet.




Tvätten sorteras på ren bänk
Ren tvätt får inte läggas tillbaka i smutstvättsäcken/korgen.
Tvätten läggs direkt in i vårdtagarens egna skåp och ska inte förvaras i tvättstugan.

Tvätt som skickas till tvätteri
Tvätt som är kraftigt förorenad med blod, kräkning, avföring, urin, sårsekret eller andra kroppsvätskor ska
läggas i därtill avsedd vattenlöslig påse innan den läggs i tvättsäcken. Dubbelförpackning ska ske oavsett
om vårdtagaren har en känd smitta eller inte. Kontakta anlitat tvätteri för anvisning.
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Tvätt av personalens arbetsdräkt
Arbetsdräkten ska tvättas vid minst 60° C. Arbetsdräkten tvättas helst på tvätteri för kvalitetssäkrad
tvättprocess, alternativt på arbetsplatsen, separat från vårdtagares tvätt. Dock kan samma tvättmaskin
användas. Tvätten torkas i torkskåp eller torktumlare.
Arbetsdräkten ska inte tas hem och tvättas.

Avfall
Ansvar
Det är verksamhetschefens ansvar att personalen har kunskap om hantering av avfall.
Personalen ansvarar för att kasta avfall på ett korrekt och säkert sätt
Tänk på att allt avfall som lämnas till återvinning hanteras av personal i nästa led. Vi har alla ett ansvar för
att deras arbetsmiljö förblir säker.
För allt avfall som lämnas till återvinning gäller därför följande:
 Det får inte utgöra en smittrisk. Följ alltid hygienrutinerna.
 Det får inte innehålla hälso- eller miljöfarliga kemikalie- eller läkemedelsrester.
 Material som har varit i kontakt med vårdtagares kroppsvätskor får inte gå till återvinning.
 Endast tomma och rena plast- och glasförpackningar får lämnas till återvinning.

Hushållsavfall
Det mesta av det avfall som uppkommer inom vård och omsorg räknas till brännbart hushållsavfall. Dit
hör t.ex.
 Skyddsutrustning t.ex skyddshandskar och skyddsförkläden
 Inkontinensskydd och tomma urinuppsamlingspåsar
 Tvättlappar
 Använda förband

Hantering av hushållsavfall







Ingen skyddsutrustning behövs
Avfallet läggs i en avfallspåse av plast som knyts ihop
Överfyll inte papperskorgen
Avfallspåsen läggs i en större behållare/säck (plast eller papper) för hushållsavfall
Papperskorgar är inte avsedda för förvaring av använda inkontinensskydd eller urinuppsamlingspåsar.
Urinuppsamlingspåsar ska tömmas innan de kastas

Smittförande/kliniskt avfall
Smittförande/kliniskt avfall är sådant avfall som kan innebära smittfara för vårdtagare, personal, besökare
på vårdinrättning och personer som hanterar avfallet. Dessutom ingår avfall med skärande/stickande
egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor.
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Hantering av smittförande/kliniskt avfall
Exempel på smittförande/kliniskt avfall som kan tänkas förekomma inom den kommunala vården kan
vara kraftigt nedblodat avfall. Förpacka nogsamt i plastpåse som knyts ihop innan den kastas i brännbart
avfall. Använd:
 Engångsplastförkläde
 Skyddshandskar
 Stänkskydd vid risk för stänk
 Handdesinfektionsmedel
 Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid vid spill

Skärande/stickande avfall
Arbetsmiljöverket har lagstiftat om stickskyddade produkter för att förhindra stick- och skärskador. Se
Smittrisker (AFS 2018:4). Även de stickskyddade produkterna ska läggas i typgodkänd punktionssäker
behållare när personal har använt dem. Det kan fortfarande finnas tillfällen då man kommer i kontakt
med vassa föremål utan stickskydd. Exempel på vassa föremål kan vara sprutor för engångsbruk med fast
kanyl, kanyler för engångsbruk, knivblad och rakblad och lancetter för blodprovstagning (de flesta har
numera stickskydd).









Stickande/skärande avfall läggs direkt i typgodkänd punktionssäker behållare som ska finnas nära
till hands.
Behållaren fylls max till 2/3 av sin volym innan locket sätts på och avfallet plomberas.
Lägg kanyl direkt i behållaren utan att först sätta tillbaka skyddshylsa.
Lägg spruta med kanyl direkt i behållaren utan att först ta loss kanylen.
Personal i hemsjukvård kan frakta med sig behållare för skärande/stickande mellan flera
vårdtagare.
Behållare till en enstaka vårdtagare får förvaras hemma hos denne.
Behållaren får förvaras i rumstemperatur utan tidsgräns men bör bytas om lukt uppstår.
Behållarna lämnas till destruktion enligt lokala rutiner.

Åtgärder vid tillbud
Tillbud



Stick- eller skärskada från ett blodförorenat föremål (observera att föroreningen inte alltid är
synlig för blotta ögat).
Blod på skadad hud eller på slemhinnor (mun, näsa, ögon).

Åtgärder
Vid stick- och skärskada samt exponering för blod på slemhinna eller skadad hud







Desinfektera omedelbart. Använd rikligt av vad som finns tillgängligt, till exempel
handdesinfektionsmedel, klorhexidinsprit alternativt kranvatten om desinfektionsmedel inte finns
tillgängligt.
Kläm inte, då riskerar du att sprida eventuella smittämnen i vävnaden.
Vid stänk i munnen skölj med mycket vatten.
Vid stänk i ögonen skölj omedelbart, använd rikligt med ögondusch eller fysiologisk natriumklorid.
Finns inte detta, använd rikligt med kranvatten. Ta därefter ut eventuella kontaktlinser och skölj
igen.
Rapportera omedelbart det inträffade till arbetsledare.
Skriv arbetsskadeanmälan tillsammans med arbetsledare och skyddsombud.
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Kontakta genast (inom 24 timmar) företagshälsovård eller infektionsmottagning 2 (Akademiska
sjukhuset) för rådgivning och eventuella vidare åtgärder (Se också dokumentet Smittskydd –
Personalinfektioner).
Vid inträffad skada ska vårdtagaren testas för blodburen smitta. Vid testning krävs vårdtagarens
medgivande.
Ta även prov på den som blivit utsatt för risk för blodburen smitta.
Vidtagna åtgärder dokumenteras.

Kasserade läkemedel
Tas omhand enligt särskilda rutiner, och får inte blandas med annat avfall. Rådgör med medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS).

Livsmedelshantering och hygienrutiner i kök
Livsmedel kan orsaka sjukdom





Om livsmedlet är förorenat med smittämnen
Om smittämnena haft möjlighet att föröka sig
Observera att äldre personer har nedsatt motståndskraft mot infektioner
Djur får ej vistas i köket.

Hygienregler för personal som arbetar med mathantering






Händerna ska tvättas med tvål och vatten innan arbete påbörjas i kök. Torkas torra och därefter
desinfekteras med handsprit.
Basala hygienrutiner gäller även vid mathantering.
I köket sätter man på sig ett förkläde endast avsett för köksarbete. Kan vara av tyg eller plast.
Upprätta rutiner för tvätt av förkläde.
Hantera inte livsmedel vid halsont eller hudinfektioner alt. sår på händerna.
Får ej vistas i köket eller hantera livsmedel om du tar hand om magsjuk vårdtagare.

Buffé- eller kaffevagn






Hjälp vårdtagarna med handhygien innan måltiden/fikastunden eller innan de hanterar livsmedel.
Servera helst färdigskivade produkter av ex. korv, ost och leverpastej.
Lägg smörgåspålägg på kylbrickor med kylklampar.
Släng överblivet smörgåspålägg – lägg inte upp för stora mängder i taget.
Personalen ska hjälpa till med serveringen till vårdtagare som inte kan sköta sin personliga hygien
eller har diarré, kräkningar eller infektioner.

Hantering av redskap




Använd noggrant rengjorda redskap.
Rengör skärbrädor och redskap mellan olika moment i matlagningen
Använd olika skärbrädor till olika slag av livsmedel, ex. rått kött, rå kyckling, fisk, grönsaker och
tillagat kött.

Städning av kök
Städrutiner och egen städutrustning ska finnas för köket.
 Arbetsbänk och spis 1 ggr/dag eller mer vb.
 Torka golvet 1 ggr/dag
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Torka ur skåp regelbundet
Frosta av kyl och frys regelbundet

Städning
Städning av vårdlokaler (SIV) (sfvh.se)
Syftet med städning är att hålla lokaler rena och estetiskt tilltalande.
I väl rengjorda lokaler är det lättare att upptäcka spill och stänk av smittsamt material. Vårdgivaren
ansvarar för att en städinstruktion upprättas och finns tillgänglig. Kvaliteten på städningen är beroende av
vilka verksamheter som förekommer i de olika lokalerna.
En städinstruktion bör upprättas där det framgår var, hur ofta och när det ska städas, liksom vad som ska
städas och av vem. Instruktionen ska omfatta alla utrymmen. Städmetoder och kemikalieval ska också tas
upp. All personal ska känna till städinstruktionen och den aktuella ansvarsfördelningen.

Grundläggande regler vid städning








Basala hygienrutiner gäller.
Använd alltid handskar och plastförkläde vid städning. Byt handskar och plastförkläden efter varje
rum, eller oftare vid behov. Händerna ska desinfekteras med handsprit varje gång du byter
handskar.
Ta alltid ny torkduk/mopp till ny lokal eller boendeenhet. Byt oftare om det behövs.
Rengör alltid golvet sist, börja längst in och arbeta ut mot dörren.
Rengör hygienutrymmet sist.
Rengör och desinfektera alltid städutrustningen, när arbetet är avslutat, med alkoholbaserat
rengöringsmedel med tensid.
Om vårdtagaren har egen städutrustning rekommenderas enhetlig utrustning hos alla boende för
att underlätta hanteringen för personalen och kvalitetssäkra städningen.

Akut nedsmutsning (spill, osv)
Vårdpersonalen ansvarar för att ta hand om akut nedsmutsning vid de tider på dagen då städpersonalen
inte är närvarande (om städpersonal finns).

Kroppsvätskor (urin, avföring, blod osv)
Vårdpersonalen ansvarar alltid för att ta hand om spill av kroppsvätskor. Använd ett alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid.

Använda blöjor och kateterpåsar
Läggs i en soppåse som knyts ihop och skickas som brännbart avfall. Vanliga papperskorgar är inte någon
förvaring för använda blöjor och kateterpåsar.

Medicinsk utrustning/apparatur
Vårdpersonalen ansvarar för rengöring och desinfektion av medicinsk utrustning/apparatur. Använd ett
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid mellan varje vårdtagare.
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Städmetoder
De lämpligaste städmetoderna beror bland annat på nedsmutsningsgraden. Minsta möjliga
dammuppvirvling ska eftersträvas.
Både fuktiga och torra städmetoder (elektrostatiskt laddade syntetdukar och syntetmoppar) är effektiva
för att binda damm.
De torra metoderna bör kombineras med fuktmoppning för att avlägsna fläckar och ingrodd smuts.
Våta metoder som svabbning bör användas i begränsad utsträckning, eftersom kvarvarande fukt kan ge
upphov till oönskade effekter.
Golvmoppar/skurdukar ska tvättas i 90-95° C. Dessa tvättas med fördel i separat tvättmaskin särskilt
avsedd för tvätt av moppar.

Städning av vårdtagarens rum/lägenhet







Rengör först köksenhet, sängbord, säng och möbler i rummet.
Rengör stoppade möbler och textilier regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.
Ta en ny torkduk vid behov och alltid till ett nytt rum/lägenhet.
Doppa aldrig en använd torkduk i rengöringslösningen.
Rengör golvet och börja med att rengöra längst in i lokalen och arbeta ut mot dörren.
Byt dukar och moppar/skurdukar mellan varje rum/lägenhet
Rengör och/eller desinfektera städutrustning med tillbehör när städningen är avslutad.

Städning av toalett/våtutrymme














Toaletten spolas, och därefter hälls städkemikalier ned i toalettstolen. Låt medlet verka.
Med ren torkduk avtorkas, med arbetsgång uppifrån – nedåt:
Spegel, samt ovanpå lampa.
Dörrhandtag
Handfat – kranar först, därefter i, utanpå, och under handfatet.
Väggyta kring och under handfat, under pappershållare.
Toaletten rengörs invändigt med toalettborste. Toalettstolen spolas återigen.
Toalettpappershållare och eventuella handikappstöd avtorkas med torkduk.
Spolknapp avtorkas.
Sitslock och sittring avtorkas på båda sidor.
Toalettstolen avtorkas utvändigt, uppifrån och nedåt. Detsamma gäller vägg intill toalettstol.
Papperskorgen töms och ny insatspåse sätts in.
Toalettgolvet avtorkas med fuktig mopp. Man arbetar från kanterna mot mitten och ut mot
dörren.
Desinfektera toalettborstar och eventuella behållare regelbundet.

Slutstädning
Efter avliden vårdtagare eller flytt till annat boende.





Madrass med fast plastklädsel: Torka flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med
tensid.
Madrass med plastskydd: Byt plastskydd. Kassera madrassen om den är grovt förorenad.
Icke tvättbar kudde med plastskydd: Byt plastskydd. Kassera kudden om den är grovt förorenad.
Icke tvättbar kudde utan plastskydd: Kassera kudden.
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Tvättbar kudde tvättas.
Enhetens personal tar hand om, desinfekterar och rengör all utrustning och allt material som
använts vid vård och behandling av vårdtagaren.

Rengöring av hjälpmedel
Användarens ansvar
Vanligtvis ansvarar antingen den person som har en funktionsnedsättning eller den som assisterar, det vill
säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt
förskrivna hjälpmedel. Trots att hjälpmedel som används i hemmet tillhör kommunen eller landstinget är
det användaren som svarar för rengöringen. Det är av stor betydelse att hjälpmedlen är väl rengjorda
innan de återlämnas till hjälpmedelscentral/förråd.
Det är viktigt med regelbunden skötsel och rengöring. För all rengöring gäller att datum ska
dokumenteras. Det underlättar om en person är ansvarig för detta.

Gånghjälpmedel (gåbord, rollator, kryckkäppar m.m.)





Vårdtagarbundna gånghjälpmedel rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid
minst 1 gång/månad och när användandet avslutas.
Gånghjälpmedel som används av flera vårdtagare torkas av med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid mellan vårdtagarna.
Om hjälpmedlet förorenas med kroppsvätskor torkas det omedelbart av med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid.
Hjul rengörs med rengöringsmedel och vatten vid behov.

Rullstolar



Avdelningsbundna rullstolar rengörs minst 1 gång/vecka med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid.
Kontrollera speciellt hjul och hjulnav där mycket smuts kan fastna och göra hjulen kärva. Även på
armstöden, där man tar med händerna, kan föroreningar fastna.

Klädsel av vävplast


Hela rullstolen rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Klädsel av textil


Om stolen har avtagbar klädsel, ta av och tvätta överdraget. Kassera det som inte går eller
bedöms olämpligt, att rengöra/desinfektera.

Toalettstolsförhöjning samt toalett-/duschstolar



Rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid efter varje
användning.
Insatser till toalettstolar kasseras efter varje vårdtagare.

Rengöring/desinfektion
Utspillt blod torkas omedelbart upp med torkduk fuktad med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med
tensid. Virus som orsakar blodsmitta kan överleva länge på ytor, men på detta sätt bryts smittkedjan
effektivt.
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OBS! Använd undersökningshandskar.
Värmedesinfektion är det mest effektiva ur desinfektionssynpunkt. Bäcken, urinflaskor m.m.
desinfekteras bäst i spoldesinfektor.
Instrument desinfekteras i diskdesinfektor.

Magsjuka
Magsjuka smittsam – vårdhygieniska aspekter

Clostridium difficile
Clostridium difficile diarré – vårdhygieniska aspekter
Stoppskylt entrédörr

Antibiotikaresistenta tarmbakterier (VRE, ESBL mm)
Bakgrund
Antibiotikaresistenta tarmbakterier innebär tarmbakterier med motståndskraft mot antibiotika. Det kan
vara t.ex. VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) och MRG (multiresistenta gramnegativa bakterier
t.ex. ESBL)
Antibiotikaresistenta tarmbakterier blir allt vanligare inom vård och omsorg. De flesta har ett bärarskap
utan att själva veta om det. Detta bidrar till att antibiotikaresistenta tarmbakterier kan spridas i tysthet
under lång tid innan det upptäcks.
Enterokocker ingår i normal tarmflora. De kan t.ex. orsaka urinvägsinfektion, blodförgiftning (sepsis) eller
sårinfektioner. Enterokocker blir lätt resistenta mot antibiotika, däribland Vancomycin. Detta kan leda till
svårbehandlade infektioner. Bärarskap eller infektion med VRE är enligt Smittskyddslagen anmälningsoch smittspårningspliktig.
Gramnegativa bakterier ingår i den normala tarmfloran. Exempel på Gramnegativa bakterier är
Acinetobacter, E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Morganella, Proteus, Pseudomonas, Serratia, Salmonella
och Shigella.
Multiresistens innebär att bakterien är resistent mot minst tre av de vanligaste antibiotikagrupperna.
Exempel på förkortningar som innebär att bakterierna är multiresistenta är Extended spectrum betalactamase (ESBL-A, ESBL-M och ESBL-carba) och AmpC.
Karbapenemer (Tienam®, Meronem®) är bredspektrumantibiotika som används för behandling av
allvarliga infektioner. Bakterier som bär på resistens mot karpapenemer benämns ESBL-carba och är
anmälnings- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen mars 2012. De ger upphov till
svårbehandlade infektioner och är spridningsbenägna i vårdmiljöer.

Smittvägar
Direkt/indirekt kontaktsmitta och fekal-oral, dvs från tarm till mun.

Placering/vårdrum
Eget rum/lägenhet med egen toalett.
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Måltider
Vårdtagare uppmanas och ges möjlighet att tvätta händerna före måltid och efter toalettbesök. Handsprit
ska användas. Vårdtagare kan äta i boendets matsal om maten serveras av personal. Vårdtagaren har inte
tillträde till kök eller annan lokal för mathantering. Vårdtagare med diarré, utbredda smetiga sår och
svårigheter med personlig hygien rekommenderas äta på sitt rum. Detta bedöms från fall till fall. Disk körs
i diskmaskin.

Personal
Basal hygien. Risken för personal att bli koloniserad eller infekterad är liten om basala hygienrutiner
tillämpas.

Besökare
Besökare ska tillämpa god handhygien och använda handsprit. Besökare har inte tillträde till avdelningens
kök eller annan lokal för mathantering, förråd, förrådsvagn mm.

Tvätt
Blandas inte med tvätt från andra. För säker tvättprocess så rekommenderas tvätt i minst 60°C.
Tvätt som skickas till tvätteri hanteras som vanligt. Undantag – kraftigt förorenad tvätt (t.ex. diarré,
sårsekret) hanteras enligt tvätteriets anvisningar för smittförande tvätt.
Rumsbunden tvättsäck/tvättkorg som förvaras hos vårdtagaren fram tills tvätt. Tvättkorg eller påse
rekommenderas för transport till tvättstugan.

Avfall
Rumsbunden sopsäck/påse. Denna tillsluts på rummet innan vidare transport. Behandlas som brännbart
hushållsavfall.
Vid byte av KAD-påse, blöjbyte m.m. används en separat liten soppåse för detta tillfälle. Behandlas som
brännbart hushållsavfall.

Rehabilitering, undersökning och behandling
Antibiotikaresistenta tarmbakterier får inte hindra nödvändig rehabilitering, undersökning eller
behandling. Den verksamhet som anlitas informeras.
Vårdtagare med diarré eller utbredda sår rehabiliteras under kontrollerade former.

Medicinteknisk utrustning, material och hjälpmedel
Hjälpmedel ex. gåstol, rullstol, rollator, toastol, specialmadrass ska vara personbundna, ska kunna
rengöras vid förorening och vara utan synliga skador.
Innan hjälpmedel används av annan vårdtagare ska det rengöras och desinfekteras med alkoholbaserat
yt-desinfektionsmedel med tensid. Hjälpmedel som inte går att rengöra och desinfektera ska kasseras.

Daglig städning
Antibiotikaresistenta tarmbakterier kan överleva på föremål och i miljön under lång tid. Städning och
rengöring med mekanisk bearbetning är viktigt för att få bort dem från ytor och föremål. VRE är klibbiga
och fäster hårt på alla material som används i vård och omsorg.
 Tag-ytor på rum och toalett (t.ex. dörrhandtag, sängbord, sänggrindar,lysknappar kranar,
spolknapp och sittring) torkas dagligen med alkoholbaserat yt-desinfektionsmedel med tensid.
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Om fler vårdtagare delar hygienutrymme ska städning och desinfektion utföras efter varje
toalettbesök.
Golvet städas som vanligt. Städutrustning desinfekteras efter användning.

Slutstädning och desinfektion – vid flytt till annat boende/egna hemmet,
vårdtagare som avlider
Rengör med mekanisk bearbetning. Ytor och föremål rengörs först med rengöringsmedel och vatten.
Avsluta med att desinfektera föremål, kontaktytor i vårdtagarens rum och hygienutrymme med
alkoholbaserat yt-desinfektionsmedel med tensid.









Byt skyddshandskar och torkdukar upprepade gånger under rengöringsmomentet, för att inte
åter förorena omgivningen.
All utrustning som använts vid vård och behandling rengörs och desinfekteras.
Engångsmaterial, tvål- och spritbehållare kastas. Alla textilier tvättas – rena som smutsiga.
Till städning och rengöring används rengöringsmedel, engångsmoppar och torkdukar.
Madrass och kudde med fast plastklädsel – torka flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider
Kassera madrass och kudde om de är grovt förorenade eller inte går att tvätta.
Städutrustning rengörs och desinfekteras efter användning.
Golvet städas med rengöringsmedel och vatten. Städutrustning desinfekteras efter användning.

Rutiner för Screening ESBL-Carba






Vid nytt fall av ESBL-Carba på vårdboende ska alla vårdtagare som bor på samma avdelning
screenas (provtas). Detta för att snabbt upptäcka eventuell smittspridning.
Vårdtagare med känd ESBL-Carba som flyttar till korttidsboende
Alla vårdtagare som bor på samma avdelning screenas från feces en gång/vecka och i samband
med utskrivning. Screeningen upphör en vecka efter att vårdtagare med känd ESBL-Carba lämnat
korttidsboendet.
Vårdtagare med känd ESBL-Carba som flyttar till särskilt boende
Alla vårdtagare som bor på samma avdelning screenas från feces efter en månad. Om negativ
odling avslutas screeningen. Om positiv odling ska smittspårning ske enligt sedvanliga rutiner.

Rutiner för VRE screening







Vid nytt fall av VRE på vårdboende ska alla vårdtagare som bor på samma avdelning screenas
(provtas). Detta för att snabbt upptäcka eventuell smittspridning.
Vårdtagare med känd VRE som flyttar till korttidsboende
Alla vårdtagare som bor på samma avdelning screenas från feces en gång/vecka och i samband
med utskrivning. Screeningen upphör en vecka efter att vårdtagare med känd VRE lämnat
korttidsboendet.
Vårdtagare med känd VRE som flyttar till särskilt boende
Alla vårdtagare som bor på samma avdelning screenas från feces efter en månad. Om negativ
odling avslutas screeningen. Om positiv odling ska smittspårning ske enligt sedvanliga rutiner.
Från 1 januari 2016 bekostas VRE-screening av Smittskyddsenheten i Uppsala län. Provtagningen
sker i form av fecesodling. Beställning görs i Cosmic, välj ”VRE-screening feces”. Namnge boendet
under ”Beställarens kommentar”. Något ytterligare behöver inte skrivas på remissen då
kostnaden automatiskt överförs till det centrala smittprovskontot på Smittskyddsenheten oavsett
vem som står som fakturamottagare.
Se ”Screening av resistenta bakterier” Se också Mikrobiologens provtagningsanvisningar:
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https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/akademiskalaboratoriet/provtagningsanvisningar2/

Anmälan
VRE och ESBLcarba är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga enligt Smittskyddslagen.
Behandlingsansvarig läkare ansvarar för smittskyddsanmälan via http://www.sminet.se/ vid nyupptäckta
fall (läs vidare på www.smittupp.nu).

Smittspårning inom kommunala boendeformer
Vid ett nyupptäckt fall av VRE eller ESBLcarba på ett boende inom kommunal vård skall smittspårning ske
(särskilt boende/korttidsboende/växelvårdsboende /gruppboende /demensboende etc.).
Behandlingsansvarig läkare initierar och leder smittspårningen. Som en del i smittspårningen kan andra
vårdtagare på boendet komma att provtas. Hur många som ska provtas avgör behandlingsansvarig läkare
i samråd med Vårdhygien och smittskyddsenheten.

MRSA - Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
Bakgrund
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) förekommer allmänt på vårdinrättningar i hela
världen. De nordiska länderna och Holland har hittills varit undantag men nu ökar förekomsten även i
dessa länder.
MRSA är inte mer benägna att ge upphov till infektioner än andra S. aureus, men infektioner orsakade av
MRSA kan vara svårbehandlade på grund av att bakterierna är resistenta mot penicilliner och
penicillinliknande antibiotika (betalaktamantibiotika).
Erfarenheten visar att redan en låggradig förekomst av MRSA på en vårdinrättning är nästan omöjlig att
eliminera. Det är därför viktigt att MRSA inte etablerar sig på svenska vårdinrättningar.
Personal som vårdats eller arbetat på sjukhus eller annan vårdinrättning i utlandet ska provtas enligt
”MRSA-screening” (se kapitlet ”Screening (provtagning) för resistenta bakterier”). Personal som
omväxlande arbetar utomlands och i Sverige provtas en gång per halvår. Proverna bekostas av
arbetsplatsen.

Vårdtagare med MRSA
Personal som har eksem, sår eller andra hudåkommor ska inte delta i vårdnära arbete av vårdtagare med
MRSA förrän eksem/sår/hudåkommor är läkta.

Vårdtagare






Enkelrum med eget hygienutrymme rekommenderas.
Ska inte själv ta mat från uppdukad buffé, serveringskärl, kaffevagn eller liknande.
Kan äta i boendets matsal, men tillse att ev. sår har välfixerat förband.
Ska tillämpa god handhygien.
Har inte tillträde till vårdinrättningens kök eller annan lokal för mathantering.

Besökare



Ska tillämpa god handhygien.
Har inte tillträde till vårdinrättningens kök eller annan lokal för mathantering
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Daglig städning



Horisontella ytor, handtag och kranar i vårdtagarens rumsenhet torkas med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid.
Porslin och bestick ställs genast in i diskmaskin och diskas på sedvanligt sätt.

Val av desinfektionsmetod



Värmedesinfektion i disk- eller spoldesinfektor är den bästa metoden att rengöra
flergångsmaterial och samtidigt avdöda MRSA.
I andra hand väljs kemisk desinfektion med ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Hjälpmedel



Ska vara bundet till vårdtagaren.
Innan hjälpmedlet används av annan vårdtagare ska det desinfekteras med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid.

Tvätt




Tvätt från person med känd MRSA blandas inte med tvätt från annan vårdtagare.
Rumsbunden tvättkorg/säck.
Använd handskar och engångsplastförkläde vid hantering av smutsig tvätt.

Avfall



Rumsbunden sopsäck/påse. Denna tillsluts på rummet innan vidare transport. Kan sedan
behandlas som brännbart hushållsavfall.
Vid såromläggningar m.m. används en separat liten soppåse för detta tillfälle.

Slutstädning
Efter avliden vårdtagare eller flytt till annat boende/ ordinärt boende.
 Madrass med fast plastklädsel: Torka flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med
tensid.
 Madrass med plastskydd: Byt plastskydd. Kassera madrassen om den är grovt förorenad.
 Icke tvättbar kudde med plastskydd: Byt plastskydd. Kassera kudden om den är grovt förorenad.
 Icke tvättbar kudde utan plastskydd: Kassera kudden.
 Tvättbar kudde tvättas.
 Enhetens personal tar hand om, desinfekterar och rengör all utrustning och allt material som
använts vid vård och behandling av vårdtagaren.
 Horisontella ytor, handtag och kranar i vårdtagarens rumsenhet desinfekteras med
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
 Allt engångsmaterial kastas.

Undersökning och behandling
MRSA hindrar inte nödvändiga undersökningar och behandlingar. Vårdinrättning/mottagning som ska
utföra undersökning eller behandling ska kontaktas i förväg för att kunna vidta smittförebyggande
åtgärder.

Anmälan
MRSA är fr.o.m. 1 juli 2004 en allmänfarlig sjukdom med anmälningsplikt och smittspårningsplikt enligt
Smittskyddslagen. Behandlingsansvarig läkare ansvarar för smittskyddsanmälan vid nyupptäckta fall
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(läs vidare på www.smittupp.nu).

Smittspårning inom kommunala boendeformer
Vid ett nyupptäckt fall av MRSA på ett boende inom kommunal vård ska smittspårning ske (särskilt
boende/korttidsboende/växelvårdsboende/gruppboende/demensboende etc.). Behandlingsansvarig
läkare initierar och leder smittspårningen. Som en del i smittspårningen kan andra vårdtagare på boendet
behöva provtas. Hur många som ska provtas avgör behandlingsansvarig läkare i samråd med Vårdhygien
och smittskyddsenheten.
För mer information angående provtagning, se, ”Screening (provtagning) och smittspårning av resistenta
bakterier”
Kontakta vid behov hygiensjuksköterska för råd angående provtagning och ifyllande av remisser. (Tel.
Vårdhygien direkt: 018-611 3902).

Personal
Riktlinjer för personal som vårdat MRSA-bärare kan läsas i dokumentet Smittskydd – Personalinfektioner.

Avskrivning av kontroller och förhållningsregler pga. MRSA-bärarskap
Vid kontinuerlig negativitet hos en hudfrisk person utan andra riskfaktorer vid minst tre provtillfällen och
minst ett år mellan första och tredje negativa provtillfället bör smittrisken kunna jämställas med risken i
normalbefolkningen hos vilka MRSA-status inte är känt.
Behandlande läkare kan under dessa förutsättningar i samråd med smittskyddsläkaren avskriva MRSAbäraren från fortsatta kontroller och förhållningsregler. Beslutet dateras och dokumenteras i journalen
och smittmärkningen i COSMIC tas bort.
Vårdtagaren informeras också om att MRSA kan komma tillbaka även efter lång tid om individuella
riskfaktorer tillkommer, exempelvis i samband med sjukvård, och att det är viktigt för vårdtagarens egen
säkerhet att vid framtida vårdkontakter informera om MRSA. Särskilt gäller detta vid förnyad
antibiotikabehandling så att rätt behandling används. Skriftlig information om detta kan vara ett stöd för
vårdtagaren.

Screening (provtagning) och smittspårning av resistenta bakterier
Screeningdokumentet finns tillgängligt på Vårdhygiens hemsida under fliken kommunal vård, hygienrutiner
och styrande dokument. Du hittar det också här. Screening av resistenta bakterie

Laboratorieprover
Alla typer av prov måste hanteras och transporteras på ett betryggande sätt.
Provets avsändare ansvarar för att det är korrekt förpackat och märkt.
Då ett prov ska transporteras på allmän väg gäller speciella riktlinjer:
 Ett absorberande material som kan suga upp hela provvolymen vid läckage.
 En tät och skyddande transportförpackning, vilken kan utgöras av hylsa, burk eller låda.
Läs om dessa riktlinjer på https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/akademiskalaboratoriet/provtagningsanvisningar2/- ”Provtagningsanvisningar”
Remisser ska inte rullas runt provtagningskärlet utan förvaras i plastficka utanför provförpackningen.
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Blodprov från vårdtagare med känd eller på kliniska grunder misstänkt blodsmitta ska märkas
”Blodsmitta”.
Transportanvisningar utges av respektive laboratorium som också anvisar provtagningsmaterialet.

Smittspårning inom kommunala boendeformer
Fynd av MRSA, VRE och ESBL-,carba är enligt smittskyddslagen anmälnings- och smittspårningspliktiga.
Behandlingsansvarig läkare initierar och leder smittspårningen inom alla typer av boenden i kommunal
vård och omsorg.
Vilka vårdtagare som ska provtas avgör behandlingsansvarig läkare i samråd med Vårdhygien och
smittskyddsenheten. Från 1 januari 2016 bekostas screening vid smittspårning av Smittskyddsenheten i
Uppsala län. Namnge boendet under ”Beställarens kommentar”. Något ytterligare behöver inte skrivas på
remissen då kostnaden automatiskt överförs till det centrala smittprovskontot på Smittskyddsenheten
oavsett vem som står som fakturamottagare.
Provtagning av personal kan bli aktuellt vid utredning av MRSA. Personal provtas hos företagshälsovården
och arbetsgivaren bekostar provtagningen.
Behandlingsansvarig läkare noterar fyndet i journalen, informerar vårdtagaren muntligt och skriftligt (se
aktuellt smittskyddsblad www.smittupp.nu). Vid behov informeras anhöriga. I journalen bör även
dokumenteras vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa smitta.
Behandlingsansvarig läkare gör en smittskyddsanmälan via www.sminet.se
Kontakta gärna Vårdhygien direkt tel: 018 – 611 39 02 för information om provtagning och remisser.

Tuberkulos (TBC)
Vattkoppor och Bältros/Herpes zoster
Vattkoppor är en mycket smittsam infektionssjukdom som orsakas av varicella-zostervirus. Viruset finns i
blåsornas sekret och i luftvägarnas slemhinnor.
Viruset finns kvar i kroppen och kan senare under livet aktiveras och ge upphov till bältros. Bältrosen är i
regel halvsidig och begränsar sig till utbredningsområdet av en känselnerv.
Inkubationstiden för vattkoppor är 2-3 veckor, men smittsamhet finns redan 2 dagar innan utslagen
uppträder och till dess att blåsorna torkat in (ca 5-6 dagar). De flesta vuxna har haft vattkoppor, många
utan att veta om det.

Smittvägar
Vattkoppor smittar genom direktkontakt med blåsinnehållet, men även luftburet och som droppsmitta.
Bältros smittar vid direktkontakt tills blåsorna torkat in.
En individ med bältros kan smitta en individ som inte haft vattkoppor, denna får då en vattkoppsinfektion.

Vattkoppor
Sjukdomen börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen något dygn. Sedan uppstår ett
kliande, blåsformigt utslag. Detta brukar först ses på bålen senare i ansikte och munhåla. Klådan är ofta
besvärande. Hosta ingår ofta i bilden (vattkoppor i luftrörens slemhinnor). Blåsor som är vattenklara och
lätt går sönder, är omgivna av en smal rodnad. Med tiden blir blåsornas innehåll grumligt, varefter de
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torkar in och bildar skorpor. Komplikationer kan uppstå genom att blåsorna infekteras av hudbakterier,
t.ex. stafylokocker. Ovanligare komplikationer är (virusorsakad) lunginflammation som kan vara mycket
besvärlig. Särskilt allvarlig är sjukdomen om den drabbar personer med nedsatt immunförsvar.
Sjukdomen kan behandlas med antivirala medel och/eller immunglobulin, vilket dock sällan är
nödvändigt. Ofta ges klådstillande medel. Diagnos ställs i regel utifrån den typiska kliniska bilden men kan
bekräftas genom fynd av virus från blåsor, eller att aktuella, virusspecifika antikroppar påvisas i blodprov.

Bältros
Bältros ses fram för allt hos personer över 50 år och beror alltså på en reaktivering av latent infektion med
vattkoppsvirus. Virus vandrar här från nervknutor vid ryggmärgen ut längs en nerv och ger upphov till
blåsbildning i huden inom nervens utbredningsområde. Initialt kan feber och lätta allmänsymtom
förekomma. Utslagen är mycket karakteristiska med sin oftast mycket tydligt ensidiga utbredning
(dubbelsidig bältros kan förekomma).
Utslagen föregås ofta av uttalade smärtor som kan likna andra sjukdomstillstånd, och smärtorna kvarstår
inte sällan lång tid efter det utslagen försvunnit. Den gamla benämningen ”helveteseld” är talande!
Bältros kan drabba ögonen och dess slemhinnor och då krävs oftast sjukhusvård. Liksom vid vattkoppor
kan sjukdomsbilden kompliceras av en bakteriell infektion av blåsor. Antiviral medicinering bör ges inom
72 timmar vid bältros. Diagnos ställs oftast lätt utifrån den kliniska bilden.
Bältros inom ett lokalt hudparti är som regel mindre smittsamt än den generaliserade bältrosen som kan
vara lika smittsam som en vattkoppsinfektion. Generaliserad bältros är att betrakta som luftburen smitta.

Vårdrutiner
Isolering
Att förhindra spridning av vattkoppor genom hygieniska åtgärder eller isolering är svårt. Vårdtagare med
vattkoppor eller generaliserad bältros ska vårdas på enskilt rum med stängd dörr.
Vårdtagare med bältros kan vistas i allmänna utrymmen om blåsorna kan täckas med kläder.

Undersökning/behandling på annan enhet
Vattkoppor; undvik så långt som möjligt transport och undersökning utanför vårdtagarens rum. Om detta
måste ske, bör transportväg planeras. Välj om möjligt förflyttning utomhus. Välj lokaler och tider då risk
för exponering av andra personer minimeras.

Måltider
Intas på rummet. Vårdtagare med bältros där blåsorna täcks av kläder kan äta i matsal. Ge vårdtagaren
möjlighet att tvätta händerna före måltid.

Personal
Basala hygienrutiner. Vid vattkoppor/generaliserad bältros: använd tät långärmad skyddsrock med mudd
och handskar vid direktkontakt med patient som har utslag/sår.
Personal som saknar immunitet mot vattkoppor ska inte vårda vårdtagare med vattkoppor eller
generaliserad bältros.
Personal som har lokaliserad bältros som kan täckas av kläder, kan i allmänhet arbeta. Övriga bör
avstängas från vårdtagarnära arbete till blåsorna har torkat in.

Gravida
Vattkoppor är farligt för alla barn som får smittan via blodet innan födseln. Gravida som saknar immunitet
mot vattkoppor ska därför inte vårda vårdtagare med vattkoppor. Vid vård av vårdtagare med bältros
krävs en individuell bedömning för gravid personal.
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Tvätt
Rumsbunden tvättkorg. Tvätta vårdtagarens kläder separat. Tvätt till tvätteri går som vanlig tvätt.

Avfall
Avfallspåsen tillsluts i vårdtagarens rum och läggs i avfallssäcken i desinfektionsrummet.

Undersökning/behandling på annan enhet
Vattkoppor; undvik så långt som möjligt transport och undersökning utanför vårdtagarens rum. Om detta
måste ske, bör transportväg planeras. Välj om möjligt förflyttning utomhus. Välj lokaler och tider då risk
för exponering av andra personer minimeras.

Städ
Städrutiner som vanligt.

Slutstädning
Efter avliden vårdtagare eller flytt till annat boende
Vid lokal bältros: slutstädning som vanligt. Rummet kan tas i bruk när städningen är slutförd.
Vid vattkoppor/generaliserad bältros: Om rummet ska slutstädas av personal som inte haft vattkoppor
bör rummet stå tomt i 2 timmar innan slutstädning. Om rummet ska användas till ny vårdtagare som har
nedsatt immunförsvar och/eller inte haft vattkoppor bör rummet stå tomt i 2 timmar innan det städas
och tas i bruk igen.

Skabb
Skabb - vårdhygieniska aspekter

Löss
Löss - vårdhygieniska aspekter

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa
I det här avsnittet beskrivs åtgärder och vårdrutiner som syftar till att hindra smittspridning av
luftvägsinfektioner inom vård och omsorg. Avsnittet omfattar misstänkt och bekräftad covid-19, influensa,
RS-virus, övriga luftvägsvirus, mycoplasma pneumoniae och kikhosta.
Alla vårdtagare med symtom på luftvägsinfektion kan initialt misstänkas vara smittade av covid-19.
För övriga pneumonier krävs inga särskilda skyddsåtgärder och dessa diagnoser beskrivs därför inte
närmare. Rutinerna gäller även för personal och vårdtagare som vaccinerats mot covid-19 eller influensa.

Bakgrund
Luftvägsinfektioner smittar mellan människor. Det krävs därför särskilda skyddsåtgärder i vården för att
undvika smittspridning av luftvägsinfektioner, både till vårdtagare och personal. I detta avsnitt har rutiner
för olika smittämnen sammanförts och smittskyddsåtgärder som tillkommit med anledning av pandemin
med covid-19 har införts.
I avsnittets första del beskrivs vårdrutiner vid omhändertagande av vårdtagare med luftvägsinfektion och i
den andra delen beskrivs specifika rutiner som gäller för ett smittämne när diagnos ställts.
I avsnittets tredje del anges skyddsåtgärder som är förberedande och förebyggande.
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Smittvägar för luftvägsinfektioner
Luftvägsinfektioner smittar genom att smittförande droppar av olika storlek tar sig från en smittsam
persons luftvägar till en mottaglig persons luftvägar eller ögon. Det kan ske direkt genom inandning/stänk
eller indirekt via ytor och händer som förorenas och för smittämnet till slemhinnor i ögon, näsa eller mun.
Åtgärderna i denna rutin syftar till att förebygga och bryta dessa smittvägar.

1. Vårdrutiner för vårdtagare med misstänkt eller konstaterad
luftvägsinfektion
Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad luftvägsinfektion omhändertas enligt dessa rutiner så länge
smittsamhet föreligger. När diagnos ställts gäller även rutinerna i del 2.
Se även Bilaga 1-checklista för åtgärder mot smittspridning

Placering av vårdtagare
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Vårdtagaren vårdas avskilt i eget rum med tillhörande eget hygienutrymme. Vårdtagaren ska inte vistas i
gemensamma utrymmen, såsom matsal och dagrum. Dörren till vårdtagarens rum ska hållas stängd.

Skyddsutrustning för personal
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Skyddskläder (plastförkläde eller skyddsrock) och skyddshandskar används enligt basala hygienrutiner.
STÄNKSKYDD FÖR ANSIKTET (MUNSKYDD OCH VISIR)
Vid arbete inom 2 meter från vårdtagarens huvud används visir eller skyddsglasögon i kombination med
ett vätskeresistent kirurgiskt munskydd (klass IIR). Om munskydd klass IIR inte finns tillgängligt kan klass II
användas under förutsättning att det bärs tillsammans med heltäckande visir.
BILDSTÖD FÖR SKYDDSUTRUSTNING OCH AVKLÄDNING
Bildstöden för covid-19 nedan går även att använda för övriga luftvägsinfektioner.
 Bildstöd skyddsutrustning
 Avklädning - bildinstruktion
EFFEKTIV ANVÄNDNING AV SKYDDSUTRUSTNING
Munskydd, visir och andningsskydd kan behållas vid vård och behandling av flera på varandra följande
vårdtagare. Skydden ska inte vidröras under arbetet. Andningsskydd av engångstyp kan användas i upp till
4 timmar så länge de inte tagits av, skadats eller förorenats.

Vid misstänkt och bekräftad covid-19
Vid misstänkt och bekräftad covid-19 gäller dessa rutiner för användning av andningsskydd i tillägg till
övriga rutiner för skyddsutrustning under rubriken ovan, Vid samtliga luftvägsinfektioner.
ANDNINGSSKYDD VID ÖKAD SMITTRISK
I nedanstående tre situationer med ökad smittrisk använder personal som befinner sig i rummet ett
andningsskydd FFP2 eller FFP3 (istället för ett munskydd). Dörren till rummet ska hållas stängd och antalet
personal som deltar i vården och omsorgen ska minimeras.
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Vid arbete inom 2 meter från vårdtagarens huvud används heltäckande visir eller skyddsglasögon i
kombination med andningsskyddet. Om andningsskyddet inte är vätskeresistent ska det användas i
kombination med heltäckande visir.
Se även:
 Andningsskydd - bruksanvisning
 Covid-19 – andningsskydd hel- och halvmasker
1. ANDNINGSSKYDD VID SÄRSKILDA VÅRDMOMENT MED ÖKAD SMITTRISK
Särskilda vårdmoment med ökad smittrisk omfattar det som tidigare angetts som smittförande
aerosolgenererande procedurer.
Följande vårdmoment är exempel på åtgärder med ökad smittrisk:
 Handventilering
 Endotrakeal intubering
 Endotrakeal extubering
 Sugning av luftvägar utan slutet sugsystem
 Icke invasiv ventilering (BiPAP – och CPAP-behandling)
 Nasal högflödesterapi (till exempel Optiflow©)
 Trakeotomi och trakeostomivård
 Hjärt-lungräddning
 Bronkoskopi och laryngoskopi
 Gastroskopi och koloskopi
 Provtagning från nedre luftvägar inklusive inducerat sputum
 Tandvårdsbehandlingar
 Transesofageal ekokardiografi (TEE)
 Munvård eller fysioterapi som utförs av personal och som leder till hosta
Följande vårdmoment är exempel på åtgärder som inte bedöms innebära en ökad smittrisk: provtagning i
övre luftvägar, inhalation med nebulisator, sugning av luftvägar i ett slutet sugsystem, behandling med
lustgas.
2. ANDINGSSKYDD VID ARBETE I NÅGONS HEM
Ökad smittrisk föreligger vid arbete i någons hem där det inte är säkerställt att ventilationen lever upp till
kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). Se information på
Arbetsmiljöverkets hemsida: Smittspridning och ventilation.
3. ANDNINGSSKYDD VID BEKRÄFTAD COVID-19 TIDIGT I SJUKDOMSFÖRLOPPET
Ökad smittrisk föreligger vid längre sammanhängande vistelse (>15 minuter) i samma rum som vårdtagare
med bekräftad covid-19 tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dygn från symtomdebut.
Det gäller även i väntan på provsvar vid vård av vårdtagare med symtom på covid-19 när en vårdtagare
med konstaterad exposition för covid-19 insjuknar eller när det pågår ett utbrott av covid-19 på enheten.

Hostande vårdtagare
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Instruera vårdtagare att hosta och nysa i armvecket eller pappersnäsdukar samt tvätta och desinfektera
händerna ofta.
Vårdtagaren kan även förses med ett munskydd (klass I eller II) om det tolereras när hen befinner sig i
allmänna utrymmen eller om andra personer vistas i samma rum. Vårdtagaren instrueras att inte vidröra
munskyddet eller ansiktet i onödan.
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Transport mellan enheter inklusive ambulans- och sjuktransport
Vid samtliga luftvägsinfektioner



Ge information om misstänkt smitta till mottagande enhet och vid bokning av transport.
Se rutiner för hostande vårdtagare ovan. Vårdtagare förbereds om möjligt inför transport:
o Rena och desinfekterade händer
o Synligt rena kläder
o Rengör och desinfektera tagytor på hjälpmedel
o Vårdtagare tas direkt in i vårdrum på mottagande enhet och vistas ej i väntrum eller i
allmänna utrymmen.

Undersökningar och behandling
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Undersökningar (till exempel undersökning av sjuksköterska eller läkare, fysioterapi) och behandlingar
utförs om möjligt i rummet där vårdtagaren med misstänkt smitta vårdas.

Städning, rengöring och desinfektion
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Daglig städning, rengöring och desinfektion samt slutstädning ska utföras enligt ordinarie rutin.
Slutstädning görs när smittsamhet upphört eller när vårdtagaren flyttas från rummet. När städning sker i
utrymmen där vårdtagaren vistas använder personal skyddsutrustning enligt ovan. Personal ska även
använda stänkskydd för ansiktet när de bäddar ur sängkläder.

Flergångsmaterial, hjälpmedel och medicinteknisk utrustning
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Hjälpmedel och utrustning bör vara personliga och inte användas av flera vårdtagare.
Flergångsmaterial, hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska desinfekteras innan de används till
annan vårdtagare.
Värmedesinfektion i disk- eller spoldesinfektor väljs när så är möjligt. I andra hand väljs alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt eller annan desinfektionsmetod som anvisas av tillverkaren.

Tvätt och textil
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Tvätt och textil hanteras enligt ordinarie rutiner. Personal ska använda stänkskydd för ansiktet vid
hantering av tvätt som är kraftigt förorenad av kroppsvätskor.
Tvätt som skickas till tvätteri hanteras enligt tvätteriets instruktioner.

Avfall
Vid samtliga luftvägsinfektioner
Avfall hanteras enligt ordinarie rutiner.
Se även information om smittförande avfall: Vårdhandboken.

2. Rutiner när diagnos ställts
Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad luftvägsinfektion som omfattas av detta avsnitt omhändertas
enligt rutinerna i del 1. När diagnos ställts gäller även följande rutiner för respektive smittämne så länge
smittsamhet föreligger.
Se även Bilaga 1 – checklista för åtgärder mot smittspridning.
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Misstänkt smittspridning (samtliga smittämnen)
Vid flera fall av luftvägsinfektion hos vårdtagare och/eller personal som ger misstanke om smittspridning
ska Vårdhygien kontaktas via telefon 018-611 39 02 eller e-post: vardhygien@akademiska.se.
För Covid-19 görs smittspårning enligt: Covid-19 – smittspårning i vården.
För övriga luftvägsinfektioner listas misstänkta och konstaterade fall i bilaga 2. Listan skickas till
Vårdhygien när utbrottet avslutats.

Covid-19
Vårdtagare med bekräftad covid-19 eller konstaterad exposition för covid-19 omhändertas enligt rutiner i
del 1 och nedan. För mer information, se:
 Folkhälsomyndigheten, Covid-19
 Socialstyrelsen, Covid-19
 Covid-19- provtagning i öppenvård

Smittsamhetsbedömning
Bedömning av smittsamhet görs av ansvarig läkare och dokumenteras i journalen. När smittsamhet inte
föreligger längre upphör särskilda vårdrutiner.
Se särskild rutin:
 Covid-19 – vägledning om bedömning av smittfrihet
 Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, läkarinformation Covid-19

Hantering av exponerade
Vilka personer som är exponerade för covid-19 konstateras vid smittspårning i vården. Smittspårning av
covid-19 i vården sker enligt separat rutin: Covid-19 - smittspårning i vården.
Ansvarig chef på vårdenheten ansvarar för att smittspårning alltid utförs snarast när smitta bekräftats
med PCR-provtagning hos personal eller vårdtagare och smittspridning kan ha skett. Se även:
 Folkhälsomyndigheten, Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid19 inom vård och omsorg
 Smittskyddsläkarföreningen, Smittskyddsblad
Vårdtagare och personal som exponerats för covid-19 ska vara uppmärksamma och agera direkt om
symtom på covid-19 uppkommer.
EXPONERAD PERSONAL
Exponerad personal kan fortsätta arbeta under förutsättning att de inte utvecklar symtom och i väntan på
provsvar. Om PCR-provet blir positivt går personalen snarast från arbetsplatsen.
EXPONERADE VÅRDTAGARE
Vårdtagare med konstaterad exposition identifieras när smittspårning utförs. Exponerade vårdtagare,
oavsett vaccinationsstatus, omhändertas enligt ordinarie vårdrutiner. Vårdtagare som exponerats för
covid-19 uppmanas att vara uppmärksamma på symtom. Symtomfria vårdtagare på korttidsboende ska
provtas 5 dagar efter exposition. Vid uppkomst av symtom ska personal hantera vårdtagaren som vid
misstänkt covid-19.
I övrigt gäller inga särskilda vårdrutiner och personal behöver inte använda särskild skyddsutrustning.

Influensa
Vårdtagare med bekräftad influensa (oavsett subtyp) eller konstaterad exposition för influensa
omhändertas enligt rutiner i del 1 och nedan. För mer information, se:
 Folkhälsomyndigheten: Influensa
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Vårdhandboken: Influensa

Smittsamhetsbedömning
Bedömning av smittsamhet görs av ansvarig läkare och dokumenteras i journalen. När smittsamhet inte
föreligger längre upphör särskilda vårdrutiner.
För immunsupprimerade och vårdtagare som är barn kan tid för smittsamhet inte anges generellt. För
övriga vårdtagare är grundregeln att smittsamhet upphör vid (båda kraven uppfyllda):
1. Ett dygns feberfrihet
2. Minst fem dygn har gått sedan insjuknandet
Smittsamhet föreligger även ett dygn före symtomdebut, vilket påverkar bedömningen av vilka personer
som exponerats för smitta.

Antiviral behandling och hantering av exponerade individer
Personer som tillhör riskgrupp för svår influensasjukdom och som insjuknar i influensa bör behandlas med
det antivirala läkemedlet oseltamivir, se information från Smittskyddsenheten: Användande av
oseltamivir (Tamiflu®) på särskilda boenden för behandling och profylax mot influensa
Vid utbrott av influensa på vårdenhet bör antiviral profylax till alla vårdtagare på enheten övervägas, se
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer sidan 17. Om profylax ges till alla vårdtagare
rekommenderas att behandlingen kvarstår sju dagar efter senaste konstaterade fall på enheten.
HANTERING AV EXPONERADE
Personer som utan skyddsutrustning haft nära kontakt med smittsam person anses exponerade.
Nedanstående är exempel på vad som bedöms innebära exponering:
 Kontakt med smittsam person inom 2 meter i sammanlagt ≥15 min under 24 timmar
 Vårdtagare som delat vård- eller behandlingsrum med annan smittsam vårdtagare
 Direkt hostad på i ansiktet utan stänkskydd för ansiktet
Exponerade personer ska bedömas avseende behov av antiviral profylax, se Influensa A och B –
behandling och profylax. Samtliga exponerade ska vara uppmärksamma på tillkomst av symtom och agera
därefter, oavsett om antiviral profylax ges.
Personal som exponerats kan fortsätta tjänstgöra så länge de inte utvecklar symtom.
Vårdtagare som exponerats för influensa och som riskerar att insjukna bör vistas i sitt eget rum/lägenhet
under inkubationstiden (1–4 dygn från exposition). Om antiviral profylax givits är dock risken att insjukna
låg, ansvarig läkare avgör. Kontakta gärna Vårdhygien för råd om placering av exponerade patienter.
Personal behöver ingen särskild skyddsutrustning så länge patienten är symtomfri.

RS-virus
Vårdtagare med bekräftad infektion med RS-virus omhändertas enligt rutiner i del 1 och nedan. För mer
information, se:
 Folkhälsomyndigheten: RS-virus
 Vårdhandboken: RS-virus

Smittsamhetsbedömning
Bedömning av smittsamhet görs av ansvarig läkare och dokumenteras i journalen. När smittsamhet inte
föreligger längre upphör särskilda vårdrutiner.
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Enligt Folkhälsomyndigheten är en person smittsam i 3-8 dagar, men 3-4 veckors smittsamhet
förekommer hos små barn och immunsupprimerade. Smittsamhet kan anses föreligga så länge symtom
finns.

Övriga luftvägsvirus
Övriga luftvägsvirus omfattar till exempel adenovirus, coronavirus (ej SARS-CoV-2), enterovirus, humant
metapneumovirus och rhinovirus. Vårdtagare med bekräftad infektion orsakat av luftvägsvirus
omhändertas enligt rutiner i del 1 och nedan. För mer information, se:
 Folkhälsomyndigheten: Smittsamma sjukdomar A-Ö

Smittsamhetsbedömning
Bedömning av smittsamhet görs av ansvarig läkare och dokumenteras i journalen. När smittsamhet inte
föreligger längre upphör särskilda vårdrutiner.
I allmänhet kan smittsamhet anses föreligga så länge symtom finns.

Mycoplasma
Vårdtagare med bekräftad luftvägsinfektion med mycoplasma pneumonaie omhändertas enligt rutiner i
del 1 och nedan. För mer information, se:
 Folkhälsomyndigheten: mycoplasma pneumoniae-infektion
 Vårdhandboken: Mykoplasma

Smittsamhetsbedömning
Bedömning av smittsamhet görs av ansvarig läkare och dokumenteras i journalen. När smittsamhet inte
föreligger längre upphör särskilda vårdrutiner.
Smittsamhet kan anses föreligga så länge symtom finns.

Kikhosta
Vårdtagare med bekräftad kikhosta (Bordetella pertussis) omhändertas enligt rutiner i del 1 och nedan.
För mer information, se:
 Folkhälsomyndigheten: kikhosta
 Vårdhandboken: Kikhosta

Smittsamhetsbedömning
Bedömning av smittsamhet görs av ansvarig läkare och dokumenteras i journalen. När smittsamhet inte
föreligger längre upphör särskilda vårdrutiner.
Smittsamhet kan anses föreligga under 5 dygn från insättning av effektiv antibiotikabehandling.

3. Förberedande och förebyggande skyddsåtgärder
Samtliga verksamheter ska känna till och kunna använda nedanstående grundläggande skyddsåtgärder.

Vaccination
Vårdpersonal och vårdtagare vaccineras mot covid-19 och säsongsinfluensa enligt gällande
rekommendationer i syfte att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom. Det är en av de
viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg. Det är arbetsgivarens ansvar
att erbjuda personalen vaccination (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:4).
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Sjukdomssymtom hos personal
Personal ska inte komma till arbetet vid symtom på smittsam sjukdom. Om symtom uppstår på
arbetsplatsen ska personen avbryta arbetet och gå hem. Vid misstanke om Covid-19 ska personal alltid ta
PCR-prov Se även:
 Smittskydd - Personalinfektioner

Basala hygienrutiner och personalens kompetens
Säkerställ att all personal har de kunskaper som behövs för att förebygga smittspridning inklusive hur de
ska identifiera smittsamma sjukdomar och hur de ska agera när misstanken uppkommer.
I arbetet med basala hygienrutiner ingår utbildning, återkoppling inom personalgruppen samt mätning av
följsamhet. Se även särskilt avsnitt om Basala hygienrutiner och personlig hygien.

Fysiskt avstånd
Skapa möjligheter att hålla avstånd mellan personer som vistas i verksamhetens lokaler.
Inom särskilt boende för äldre, korttidsboende, dagverksamhet för äldre samt hemtjänst och hemsjukvård
i ordinärt boende ska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare minimeras och tiden
för kontakt mellan personal och vårdtagare begränsas.

Särskilt boende för äldre, korttidsboende samt hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende
Fysiskt avstånd ska hållas i personalgruppen. Det innebär att fysiska möten, utbildningar och andra
sammankomster för personal ska skjutas upp om det är möjligt. Digitalt alternativ väljs i första hand. Om
fysiska träffar hålls använder personal munskydd enligt rubrik nedan om source control.
Dessa rutiner gäller enligt beslut av TL HSVO 2022-12-22 till och med 2023-01-15.

Source control
Source control innebär att munskydd används som en barriär för utandningsluften, så att omgivningen
skyddas om bäraren har en smittsam luftvägsinfektion.
Munskydd ska hanteras på rätt sätt när det används. Se information från Folkhälsomyndigheten: Så
använder du engångsmunskydd.

Särskilt boende för äldre, korttidsboende samt hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende
Personal använder ett munskydd klass IIR (eller klass II):
 Under hela arbetspasset vid arbete i lokaler där vård- och omsorg bedrivs
 I övriga lokaler på arbetsplatsen när arbetsuppgifterna innebär att 2 meters avstånd inte kan hållas till
annan personal. Det gäller inte vid tillfälliga kontakter, till exempel personer som passerar varandra i
en korridor.
Source control används inte vid mat- och fikaraster eller när personal arbetar ensamma i ett rum eller
annat avgränsat utrymme. När source control inte kan användas är det särskilt viktigt att hålla fysiskt
avstånd.
Dessa rutiner gäller enligt beslut av TL HSVO 2022-12-22 till och med 2023-01-15.

Dagverksamhet för äldre
Personal använder ett munskydd klass IIR (eller klass II):
 När arbetsuppgifterna innebär att 2 meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare. Det gäller inte vid
tillfälliga kontakter, till exempel personer som passerar varandra i en korridor.
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Övriga verksamheter inom kommunal vård och omsorg
Munskydd som source control används inte rutinmässigt av personal i övrig kommunal vård och omsorg.
Vid pågående utbrott av luftvägsinfektion eller i andra situationer där risken för smittspridning är högre,
kan verksamheten besluta att personal använder source control.
Se även Bilaga 1 - checklista för åtgärder mot smittspridning.

Besökare
Säkerställ att besökare inte har pågående luftvägssymtom. Besök till vårdtagare som har covid-19 ska
undvikas och begränsas till den egna familjen. Besökare ska instrueras om god handhygien och följa
verksamhetens lokala anvisningar.
Inom särskilt boende för äldre, korttidsboende och dagverksamhet för äldre ska besökare erbjudas att
använda munskydd när de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs. Barn under 18 år undantas.

Besök inom Särskilt boende för äldre
Det är viktigt att boende ska kunna ta emot besök under jul- och nyårshelgerna. För att det ska ske med
en rimlig säkerhet rekommenderas att:
 Besök avråds om besökare har symtom på luftvägsinfektion eller annan smittsam sjukdom
 Besökare ska inte riskera att utsätta andra boende för smitta än personen de besöker. Säkerställ att
det går att hålla avstånd i lokalerna. Begränsa vistelse i gemensamma utrymmen om två meters
avstånd inte kan hållas.
 Besökare erbjuds att använda munskydd då de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs.
Barn under 18 år undantas.
Dessa rutiner gäller enligt beslut av TL HSVO 2022-12-22 till och med 2023-01-15.

Riskbedömning av arbetsmiljön
Som alla arbetsmiljörisker ska risken för att personal smittas av luftvägsinfektioner bedömas i en
riskbedömning av arbetsmiljön. För varje gravid kvinna ska arbetsgivaren göra en individuell
riskbedömning. Frågor om riskbedömning av arbetsmiljön ställs till den egna HR-organisationen.

Användbara länkar


Akademiska laboratoriet: Provtagningsanvisningar

Referenser






Infektion.net: Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19
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Vårdhandboken: Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård
CDC: Type and Duration of Precautions Recommended for Selected Infections and Conditions
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o Respiratory syncytial virus infection: Prevention in infants and children
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Bilaga 1 - checklista för åtgärder mot smittspridning
Vid vårdtagarfall
 Gör en smittsamhetsbedömning. Se rubrik för respektive smittämne.
 Använd rätt skyddsutrustning: Se rubrik “Skyddsutrustning för personal”.
 Se till att smittsam- och exponerad vårdtagare inte exponerar andra för smitta.
 Vårdtagaren vårdas på enkelrum med eget hygienutrymme.
 Informera vårdtagaren om god handhygien och hostetikett.
 För vidare åtgärder se respektive smittämne. För influensa: ta ställning till antiviral profylax för
exponerade personer.

Vid utbrott eller hög smittspridning i samhället




Kontakta Vårdhygien (018-611 39 02) vid flera fall av luftvägsinfektion hos vårdtagare och/eller
personal som gör att smittspridning kan misstänkas
För Covid-19 görs smittspårning enligt: Covid-19 – smittspårning i vården. För övriga
luftvägsinfektioner listas misstänkta och konstaterade fall i bilaga 2.

Ytterligare skyddsåtgärder som kan övervägas




Inför fysiskt avstånd (minst 2 meter) mellan personer i alla utrymmen
Inför source control för personal vid nära kontakt med vårdtagare, i personalutrymmen eller
kontinuerligt under arbetspasset
Utöka frekvensen av mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner (till exempel veckovisa
mätningar)
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Bilaga 2 – lista vårdtagare och personal vid misstänkt utbrott
Anteckna uppgifter om konstaterade eller misstänkta fall hos vårdtagare och personal. Vid covid-19
använd istället: Covid-19 – smittspårning i vården
Avd……………………………………. Antal platser…………………….
Kontaktperson…………………… Telefon……………………………..
Smittämne………………………...
Rum

Vårdtagare
Namn och personnummer

Personal namn

Debut
Datum

Inskr.
datum

Provtagen

Smittfri
datum

Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg
Ja
provsvar
pos neg

Kommentar:____________________________________________________________________________
_________________________________________________
Listan skickas i förslutet kuvert till Vårdhygien Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Dag Hammarskjölds
väg 38, 75185 Uppsala. Vid frågor kontakta Vårdhygien på 018-611 39 02.
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Karin Karlsson och Johanna Kangas: Nedtrappning av skyddsåtgärder samt info om fysiska
möten efter beslut i HSVO. Gäller from 1/7 2021.
Susanne Bergholm och Anna Gustafsson: Lagt in SIS-TR 57:2020 och tagit bort SS
8760015:2017, uppdaterat stycket Förvaring av höggradigt rent och sterilt. Lagt in
dokumentet Städning i vårdlokaler SIV i litteraturlistan.
Oskar Sjögren: skapat en ny rubrik ”Väskor i vård” till tidigare stycke om väskor i vård samt
uppdaterat text utifrån SIS-TR57:2020.
Karin Karlsson ssk Borttagen inaktuell text om kontinuerligt användande av stänkskydd i
covid-19 avsnittet.
Jakob Sparby: sid 66 rubrik ”3. Fysisk avstånd” uppdaterad efter beslut i TL HSVO om
lättnader för personalgrupper med hög vaccinationstäckning.
Susanne Bergholm: Uppdaterat rutinen kring hushållskontakter gällande Covid-19.
Jakob Morén: skärpta rutiner från 14 dec 2021 om avstånd mellan personal (sid 66);
personal använder source control när avstånd inte kan hållas, brukare och besökare
erbjuds munskydd (sid 67).
Jakob Morén: efter beslut i TL HSVO ska personal använda source control under hela
arbetspasset (s 67), besökare ska använda munskydd (s 73), behandlingsgrupper där
brukare träffas fysiskt ska om möjligt ersättas av andra behandlingsmetoder (s 66).
Jakob Morén: exponerade vårdtagare vårdas avskilt i minst 7 dygn enligt beslut i TL HSVO.
Karin Karlsson: Uppdaterat infon om andningsskydd för personal vid de första 7 dygnen hos
pos covid-19 brukare.
Fredrik Idving: Borttagna skrivningar om personal exponerad av covid-19. Bytt ut länkar
smittfrihetsdokument till smittskyddsblad covid-19.
Fredrik Idving och Oskar Sjögren: Uppdaterat länk till smittfrihetsdokument samt skrivning
och länk angående antigentester.
Susanne Bergholm och Pip Engkvist: Covid-19 avsnitt uppdaterat enligt nya riktlinjer efter
beslut i TL HSVO 2022-02-08.
Jakob Morén: förändrade vårdrutiner vårdtagare som exponerats för covid-19 (sid 71). Ny
rubrik om screening vid byte av boendeform (sid 73).
Pip Engkvist: Tagit bort fysiskt avstånd mellan personal och att source control används
kontinuerligt av personal i vårdlokaler.
Karin Karlsson: Uppdaterad information om rengöring och underhåll av
nebuliseringsutrustning
Pip Engkvist: tagit bort avsnitt om Covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner. Lagt
till nytt avsnitt om luftvägsinfektioner. Uppdaterat checklista vid magsjuka.
Jakob Morén: ändrade rutiner för fysiskt avstånd, source control och besökare (sid 71-72)
efter beslut i TL HSVO 24 maj 2022.
Jakob Morén: ändrat länk till uppdaterade behandlingsrekommendationer vid influensa
från Läkemedelsverket (sid 70)
Pip Engkvist och Ingrid Isaksson: ändringar efter beslut i TL HSVO med utvidgade
smittskyddsåtgärder för viss kommunal vård daterat 2022-07-01. Ny rubrik: Aktuella
smittskyddsåtgärder för viss kommunal vård, gäller från 2022-07-01
Pip Engkvist: större revidering av dokumentet. Många kapitel borttagna och länkar tillagda
till redan befintliga dokument som gäller för alla förvaltningar i Uppsala län. Uppdatering av
smittskyddsåtgärder gällande Covid-19 efter beslut i HSVO 22-10-04
Pip Engkvist, Susanne Bergholm och Jakob Morén: ändringar efter beslut i TL HSVO med
utvidgade smittskyddsåtgärder för viss kommunal vård daterat 2022-12-22
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