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Detta förekommer….

• Personal går ut till klädförråd med  använt förkläde 
och handskar på 

• Skyddskläder bärs ej när läkemedel ges via magsond

• Skyddskläder bärs ej vid kroppsnära gåträning

• Långa naglar och naglar med nagellack  

• Koftor tas in på patientrummen

• Saturationsmätare används mellan patienterna utan 
att spritas av……



1 hygienvecka per termin

Hygienveckor 
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• 4 filmer om basala hygienrutiner 

• 2 filmer om klädregler

• 3 filmer om städrutiner

Hygienfilmer 
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Frågesport



Affischer på goda exempel!
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Spriten nära till hands!



Städrond var 14:e dag

Patientsal:

Är golvytan rensad från onödigt material och 
framkomligheten god?

Är golven rena, torra, damm- och klibbfria?

Är bordsytor rensade från onödigt material?

Fritt från synligt smuts på bordsytor och 
fönsterbrädor?

Finns patientens hygienlåda/hygienartiklar på 
rummet?

Finns spritflaska tillgänglig på fotändan av patientens 
säng?

Hall/sluss/hygienutrymmen:

Är golvytan i hallen rensad från onödigt material 
såsom stövlar och hjälpmedel?

Fritt från onödiga saker på handfatet i hallen?

Är hygienstol, toalettstol och duschpall fria från synligt 
smuts?

Är hygienstol, toalettstol, duschpall och stövlar 
inställda på toalett-/duschrum?

Är handfat i hygienutrymmena fria från synligt smuts, 
t.ex. tandkräm?



Reflekterande samtal 

1. På speglingen under hygienveckan diskuteras hur arbetet med 
basala hygienregler

2. Speglingsblankett används för att ta upp eventuella svårigheter 
och hinder kring följsamheten till basala hygienregler

3. Ifylld blankett lämnas till chefen som återkopplar vid 
arbetsplatsträff och till hygiengruppen



Kompisspaning

Critical Friends
+

Självskattningsinstrument



Critical friends

“A critical friend can be defined as a trusted

person who asks provocative questions, provides

data to be examined through another lens, and

offers critiques of a person’s work as a friend. “

Costa, A. and Kallick, B.(1993)



…eller

• ….a successful marrying of unconditional support and 

unconditional critique” Prof. A John MacBeath; Cambridge 
University



En öppen spaning där du själv är medveten om vad som kollas. 

1. Du och din spanarkompis bestämmer själva när under 
hygienveckan som spaningen ska äga rum - välj en
situation där ni utför patientnära arbete (i fysisk kontakt med 
patienten). 

2. Spanaren följer med och granskar dig - det finns en mall
som hjälp

3. Innan dagens slut sätter ni er ned och pratar igenom hur det 
gick. 

4. Spanaren lämnar ifylld mall i enkätlådan

Kompisspaning



Kompisspaning
Använde du…. Ja Nej Om nej, varför? Ej aktuellt

Handsprit….

före direktkontakt med patienten 

efter direktkontakt med patienten

innan användning av handskar  

efter avtagande av handskar

Handskar….

vid smutsigt arbete / kroppsvätskor 

Engångsplastförkläde vid….

bäddning / av - och påklädning 

hantering av smutstvätt / avfall 

blöjbyte / toalettbesök/ personlig vård 

kroppsnära träningssituation såsom gå-, stå-, svälj- och 
handträning 

träning i / ur säng

Arbetade du …… 

I kortärmad överdel 

Utan ring / ringar 

Utan armband 

Utan armbandsklocka 

Med korta naglar och utan nagellack/ 
lösnaglar/konstgjorda naglar 

I kort eller uppsatt hår/skägg 

I uppsatt eller instoppad huvudduk 



Sagan om den Rena Handsken
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Sagan om den Rena Handsken



Sagan om den Rena Handsken



Sagan om den Rena Handsken på You Tube
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Fortsättning följer….



Det kan vara jättekul att vara på jobbet!

Tack för att ni lyssnat ☺☺☺☺


