
 

 

       

     

    

Lena Karlsson 

Protokoll 
Nationell punktprevalensmätning Basala 
hygienrutiner och klädregler  



 

Redovisning på avdelnings/enhetsnivå  

Datum 

Sjukhus/vårdcentral/särskilt boende etc. 

Avdelning/enhet 

Korrekt handläggning av basala hygienrutiner innebär att: 

Desinfektion av händerna med handdesinfektionsmedel skall utföras direkt före och 

direkt efter patientnära arbete (vid undersökning, vård och behandling) samt före och 

efter användning av handskar. 

Handskar ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor. 

Handskar byts mellan arbete med olika patienter samt mellan olika arbetsmoment hos 

samma patient. 

Engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock ska användas: om det 

finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat 

biologiskt material. 

Korrekt handläggning av klädregler innebär att: 

Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta eller 

synligt förorenade. Korrekt arbetsklädsel fastställs av arbetsgivaren.  

Händer och underarmar ska vara fria från ringar, klockor, armband, bandage 

och stödskenor för att kunna genomföra en adekvat handhygien. 

Naglar korta och fria från nagellack och konstgjort material för att kunna 

genomföra en adekvat handhygien. Korta naglar menas att naglarna inte syns från 

handflatan. Fri från nagellack inkluderar ofärgat nagellack. 

Hår ska vara kort eller uppsatt om det är längre än axellångt eller riskerar att hänga 

ner. 

Övrigt 

Övriga observationer av betydelse kan noteras på baksidan av protokollet för lokalt 

förbättringsarbete(registreras ej i databasen). 



 

 

            

    

Observerad 

person 

Yrkes-

kategori 

Korrekt 

desinfektion 

av händerna 

före 

Korrekt 

desinfektion 

av händerna 

efter 

Korrekt 

användning av 

handskar vid 

risk för kontakt 

med 

kroppsvätskor1 

Korrekt 

användning av 

engångsförkläde 

av 

plast/patient-

bunden 

skyddsrock2 

Korrekt 

följsamhet till 

basala 

hygienrutiner 

(Korrekt i 

samtliga fyra 

steg)3 

Korrekt 

arbetsdräkt 

Fri från 

ringar, 

klockor, 

armband, 

bandage 

och 

stödskenor 

Naglar 

korta och 

fria från 

nagellack 

och 

konstgjort 

material4 

Kort 

eller 

uppsatt 

hår 

Korrekt 

följsamhet 

till 

klädregler 

(Korrekt i 

samtliga 

fyra steg)  

Korrekt följsamhet 

till basala hygien-

rutiner och 

klädregler 

(Korrekt i samtliga 

åtta steg) 

Löpnr5 

för att 

möjliggöra 

ev. 

korrigering i 

efterhand 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
1 Om det patientnära arbetet vid observationen inte kräver handskar ifylles här ”Ej relevant”. Om alternativet ”Ej relevant” är ifyllt räknas detta som korrekt. 
2 Om det patientnära arbetet vid observationen inte kräver plastförkläde/skyddsrock ifylles här ”Ej relevant”. Om alternativet ”Ej relevant” är ifyllt räknas detta som korrekt. 
3 Ifylles endast i databasen vid registrering av aggregerade data. Vid registrering på avdelnings/enhetsnivå beräknas detta via databasen. 
4 Korta naglar menas att naglarna inte syns från handflatan. Fri från nagellack inkluderar ofärgat nagellack.  
5 Löpnummer erhålles vid registrering i databasen och fylls i på pappersprotokollet, för att möjliggöra ev. korrigering i efterhand. Obs! Endast genom detta nummer kan eventuella fel 

korrigeras i efterhand. 



 

 

     

       

    

Kontaktuppgifter 

Lokal kontaktperson: 

Namn: 

Telefon:  

e-postadress: 

Ansvarig för webbregistreringen: 

Namn: 

Telefon:  

e-postadress: 
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