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Observationsstudier

Vad är det?

Observation av följsamhet till:

Klädregler

Basala hygienrutiner



Observationsstudier

Varför?

• Socialstyrelsens tillsyn 2006 och 2010

• Landstinget  ska säkerställa att riktlinjerna för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner efterlevs

• Nationella mätningar i SKL;s regi till följsamhet av basala 

hygienrutiner och klädregler

• En ökad följsamhet leder till minskning av vårdrelaterade 

infektioner



Observationsstudier

Hur går det till?

▪ Observatörsinstruktioner

▪ Observationsformulär

▪ Resultatredovisning nationellt och internt









Alla ska registrera följsamhet till 

basal hygien och klädregler i 

databasen.

Mätningen utförs genom att en anställd på 

avdelningen/mottagningen/enheten varje 

månad granskar sina kollegor angående 

följsamhet av basala hygienrutiner och 

klädregler. 



Observatörsinstruktioner

• Fokus på patientnära arbete eller ett arbetsmoment ex. 

omvårdnad, undersökning, behandling, analys

• Tio personer ur olika yrkeskategorier granskas.

• Om man har en liten enhet?

• Varierande moment och tider

• Olika yrkeskategorier som är representerade på enheten 

bör ingå

• Endast det man ser under observationstiden bedöms



Instruktioner till BHK

• Desinfektion av händerna före

• Användning av handskar

• Användning av engångsförkläde

• Arbetsdräkten 

• Händer och underarmar

• Hår och skägg

• Desinfektion av händer efter



Desinfektion av händerna

▪ …med sprit sker direkt före 

▪ och direkt efter patientkontakt. 

▪ Detta gäller även för rent arbete, efter smutsigt 

arbete samt före och efter användning av handskar.



Användning av handskar*

▪ …sker vid kontakt med sår, blod, sekret, urin, 
avföring, agens eller ytdesinfektion. 

▪ Skyddshandskar kastas direkt efter 
användning.

▪ Händerna desinfekteras både före och efter 
användning av handskar. 

▪ Handskar byts mellan patienterna och mellan 
olika arbetsmoment. 

▪ * Om det patientnära arbetet vid observationen inte kräver handskar ifylles ”Ej relevant” i 
granskningsprotokollet. Om alternativet ”Ej relevant” är ifyllt räknas detta som korrekt i statistiken. 



Användning av engångsförkläde*

▪ Engångs plastförkläde eller engångs vätsketät skyddsrock 

ska användas utanpå arbetskläderna vid patientnära 

vårdarbete. Om arbetskläderna riskerar att komma i kontakt 

med kroppsvätskor eller bli våta ska skyddskläder användas. 

Skyddskläderna är engångs och kan inte återanvändas.

▪ Till patientnära vårdarbete räknas t.ex. vid direktkontakt med 

patient, undersökning av barn på skötbord, öronspolning, 

tarm- och gynundersökning, inspektion/ behandling av sår, 

kirurgiska ingrepp, katetrisering eller andra vårdmoment som 

riskerar att kontaminera arbetsdräkten.

▪ Om arbetet vid observationen inte kräver engångsförkläde ifylles ”Ej relevant” i granskningsprotokollet. 

Om alternativet ”Ej relevant” är ifyllt räknas detta som korrekt i statistiken. 



Arbetdräkten

Alla personalkategorier som vistas i lokaler där 
patient/brukaremottagning bedrivs ska använda arbetsklädsel. 

▪ …ska ha korta ärmar och bytas dagligen

▪ samt då de blivit våta eller synligt förorenade

▪ Kombination av privata kläder och 
arbetskläder är inte tillåtet.

▪ Undantag är underkläder, strumpor, 
kortärmad undertröja och huvudduk/slöja. 



Händer och underarmar

▪ ska vara utan ringar, klockor, armband och 

stödskenor för att kunna genomföra en adekvat 

handhygien. 

▪ Ringar, armband och armbandsur får inte bäras till 

arbetsdräkt oavsett om man har patientnära arbete 

eller inte.



Naglar

Kortklippta och fria från konstgjorda 

material.

• Ej nagellack

• Ej påbyggda naglar



Hår och skägg

▪ Långt hår ska fästas upp.

▪ Långt skägg ska fästas upp



Observationsstudier

Hur använda resultatet?

▪ Resultatet ska diskuteras på kommande personalmöte 

Uppföljning även per yrkesgrupp

▪ Ringa in problemområden



Observationsstudier

Hur använda resultatet?

▪ Konsekvent åtgärda 

t.ex.

▪ Förekomst av smycken

▪ Bristande 

handdesinfektion

▪ Över/felanvändning av 

handskar

▪ Privata arbetskläder



Observationsstudier

Hur använda resultatet?

Uppmärksamma positiva resultat t.ex.

▪ Bra resultat i vissa yrkesgrupper

▪ Trend mot ökad följsamhet

▪ Engagemang från personalen



Observationsstudier

Syftet är inte att leta                                            

fel………………

………utan att söka 

förbättringsmöjligheter



Exempel på ”fel” klädsel

▪ Långärmad privat tröja/rock

▪ Uppkavlad rock – trekvartslång

▪ Mixad klädsel

▪ Värmeplagg



Rätt och Fel

Rätt: 

▪ Handskar – ej relevant?

▪ Plastförkläde – ej relevant?

▪ Inga ringar, klocka, armband, stödskenor

▪ Naglar korta, fria från konstgjort material

▪ Kort hår

Fel:

Arbetsdräkt: Långärmad rock

---------------------------------------------------

Handdesinfektion före?

Handdesinfektion efter?



Rätt och Fel

Rätt:

▪ Handskar

▪ Plastförkläde

▪ Kortärmad arbetsdräkt

▪ Inga ringar, klocka, armband, stödskenor

▪ Naglar korta utan konstgjort material

▪ Uppsatt hår?

Fel:

--------------------------------------------------------------

▪ Handdesinfektion före?

▪ Handdesinfektion efter?



Rätt och Fel

Rätt:
▪ Handskar – ej relevant

▪ Plastförkläde – ej relevant

▪ Kortärmad arbetsdräkt

▪ Inga ringar, klocka, armband, stödskenor

▪ Korta naglar, utan konstgjort material

▪ Kort hår

Fel:

-----------------------------------------

Handdesinfektion före?

Handdesinfektion efter?



Rätt och Fel

Rätt:

▪ Handskar – ej relevant?

▪ Plastförkläde – ej relevant?

▪ Inga ringar, klocka, armband?

▪ Korta naglar, utan nagellack?

Fel:

▪ Blandad klädsel, lång ärm

▪ Utsläppt hår

---------------------------------------------

Handdesinfektion före?

Handdesinfektion efter?



Rätt och Fel

Rätt:

▪ Plastförkläde – ej relevant

▪ Korta naglar, fria från…

▪ Kort hår/Uppsatt hår?

Fel:

▪ Inga handskar

▪ Arbetsdräkt, lång ärm

▪ Armband och klocka

----------------------------------------------------

Handdesinfektion före?

Handdesinfektion efter?



Rätt och Fel

Rätt:
▪ Handskar

▪ Plastförkläde –ej relevant ?

▪ Inga ringar, klocka…

▪ Korta naglar, fria från…

▪ Kortärmad arbetsdräkt

▪ Uppsatt hår

Fel:

----------------------------------------------------

Handdesinfektion före?

Handdesinfektion efter?



Rätt och Fel

Rätt:

▪ Korta naglar, fria från…

Fel:

▪ Handskar saknas

▪ Plastförkläde saknas 

▪ Armband

▪ Utsläppt hår

▪ Kortärmad arbetsdräkt men med trekvartsärm 
under

-------------------------------------------

Handdesinfektion före?

Handdesinfektion efter?



Var observanta på….

Handdesinfektionen före….

….och efter

Patientkontakt

Före rent arbete och efter smutsigt arbete

Användning av handskar



TACK och lycka till


