
 

 

 

  

 

 

                 
                                                                    

   

 
 

  

   
  

  

                                                                                                                       
                             

                          
                                                                                  

           

  
 

    

      

 
  

  
 

      

 
  

  

                                         
                 

                          
                              

        

   
   

 

                                                                                                                                                                   
     

 
    

                                                          
   

Introduktion för 
nyanställda                                    

Basala hygienrutiner  och klädreg ler          
Arbetsplats: 
Namn på arbetsplatsens hygienombud: 

Slutförande 
Aktivitet Signatur Kommentar 

datum 

Skrivit under blanketten 
"Basala hygien och 
klädregler" 

Basala hygien och klädregler - blankett 
Som anställd inom Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler är man skyldig att följa 
hygienreglerna i dokumentet Basala hygienrutiner och klädregler för Nära vård och hälsa och 
privata vårdcentraler. Nyanställda skriver under blanketten: 
Basala hygienrutiner och klädregler gällande följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler. 

Genomfört utbildningen 
"BHK Basala 
Hygienrutiner och 
Klädregler" i Pingpong 

Genomgång hantering 
och förvaring av 
arbetskläder på 
arbetsplatsen 

Klädförråd, tvätt 

Genomgång basala 
hygienrutiner och 
klädregler. 

Basala hygienrutiner och klädregler för Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler 
Arbetskläder, smycken/klockor, skägg/hår, handskar, munskydd/visir, förkläde, handdesinfektion, 
handtvätt, rena underarmar och händer. Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att 
förhindra vårdrelaterade infektioner (VRI) och förhindra direkt och indirekt smittspridning 
samt att ge ett gott och professionellt intryck. 

Genomgång hygien- och 
klädrutiner för externa 
besök 

Hembesök, 
Väskor i vården - Vårdhygieniska aspekter 

Genomgång lokala 
rutiner för städ 

Hantering sterila instrument, desinfektionsrum, rengöring och desinfektion. 
Rutiner och ansvarsfördelning (lokalvårdare/vårdpersonal). 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/o365grp0800/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb%2FBasala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20Region%20Uppsala%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb&p=true
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/o365grp0800/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb%2FBasala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20Region%20Uppsala%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb&p=true
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/o365grp0800/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb%2FBasala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20Region%20Uppsala%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb&p=true
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/o365grp0800/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb%2FBasala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20Region%20Uppsala%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb&p=true
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/o365grp0800/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb%2FBasala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20Region%20Uppsala%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365grp0800%2FDelade%20dokument%2FWebb&p=true
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5146&docId=DocPlusSTYR-5146&filename=Basala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20f%C3%B6r%20N%C3%A4ra%20v%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa%20och%20privata%20v%C3%A5rdcentraler.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5146&docId=DocPlusSTYR-5146&filename=Basala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20f%C3%B6r%20N%C3%A4ra%20v%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa%20och%20privata%20v%C3%A5rdcentraler.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5146&docId=DocPlusSTYR-5146&filename=Basala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20f%C3%B6r%20N%C3%A4ra%20v%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa%20och%20privata%20v%C3%A5rdcentraler.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5146&docId=DocPlusSTYR-5146&filename=Basala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20f%C3%B6r%20N%C3%A4ra%20v%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa%20och%20privata%20v%C3%A5rdcentraler.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5146&docId=DocPlusSTYR-5146&filename=Basala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20f%C3%B6r%20N%C3%A4ra%20v%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa%20och%20privata%20v%C3%A5rdcentraler.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-22903&docId=DocPlusSTYR-22903&filename=V%C3%A4skor%20i%20v%C3%A5rd%20%E2%80%93%20V%C3%A5rdhygieniska%20aspekter.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-22903&docId=DocPlusSTYR-22903&filename=V%C3%A4skor%20i%20v%C3%A5rd%20%E2%80%93%20V%C3%A5rdhygieniska%20aspekter.pdf


 

 
 

  

  
 

            

  
 

 
  
 
                    

   

  
 

 

                             
     

 
   

  
  

 

      

 
                                                                                       

                                                   

   
 

        

        

        

        

 

Slutförande 
Aktivitet Signatur Kommentar 

datum 

Hygienrutiner lokaler och 
förråd 

Väntrum, leksaker, gym, förvaringsutrymmen för rent/sterilt material, närförråd och avemballering. 

Informera om åtgärder 
som vidtas vid bristande 
följsamhet av basala 
hygienrutiner och 
klädregler på 
arbetsplatsen. 
Informera om hur vi 
påminner varandra 
angående bristande 
följsamhet på 
arbetsplatsen. 
(Patientsäkerhetskultur) 

Följsamheten av hygienrutiner och klädregler är gemensamt ansvar för alla på arbetsplatsen. 
Vi behöver alla hjälpas åt att påminna varandra vid behov. 

Informera om hygienrond 
(var 4:e år), årlig 
egenkontroll och mätning 
av basala hygien- och 
klädregler. 

Visa vårdhygiens 
hemsida 

Vårdhygien Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler 
Vid behov informera om särskilda rutiner och smittämnen 

Hygienombudets roll och 
ansvar 

Handlingsplan minska vårdrelaterade infektioner 2019-2021 

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/nara-vard-och-halsa/
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/nara-vard-och-halsa/
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-21637&docId=DocPlusSTYR-21637&filename=Minska%20v%C3%A5rdrelaterade%20infektioner.%20Handlingsplan%202019-2021.pdf

