
Svara på frågorna. Flera alternativ kan vara rätt.  
 
1; Handsprit ska användas 

a) Före kontakt med vårdtagare 
b) Före rent arbete 
c) Efter handtvätt 
d) Efter kontakt med vårdtagare 
e) Efter smutsigt arbete 

 
2 Händerna ska tvättas 

a) Före matlagning 
b) Efter all omvårdnad 
c) Om händerna är synligt smutsiga 
d) Efter dammtorkning 

 
3; Under en ring ryms lika många bakterier som 

a) Antalet invånare i Uppsala län 
b) Antalet invånare i Sverige 
c) Antalet invånare i Europa 
d) Antalet invånare i Världen 
e) Antalet sandkorn i öknen 

 
4; Skyddshandskar ska användas 

a) Vid allt omvårdnadsarbete 
b) Vid övre toalett 
c) Vid påklädning 
d) Vid matlagning 
e) När Vårdtagaren har känd smitta 
f) Vid nedre toalett 
g) När yt-sprit används 

 
5; I tvättstuga 

a) Kan blomkrukor förvaras 
b) Ska det finnas en ren och en smutsig yta uppmärkt 
c) Ska förkläde användas när smutstvätt hanteras 
d) Kan tvätt läggas på golvet 
e) Ska handskar användas vid hantering av ren tvätt 
f) Ska handskar användas vid hantering av torr men smutsig tvätt  
 

6; När vårdtagare har vinterkräksjuka ska  
a) Personal tvätta och sprita händerna efter omvårdnad  
b) Skoskydd användas 
c) Långärmat förkläde användas 
d) Munskydd användas vid nära omvårdnad 
e) Kohortvård införas  
 

Diskutera i arbetsgruppen om vad detta innebär för ert arbete. Behöver ni ändra någon 
rutin? Hur ökar ni efterlevnaden till rutinerna? 
 
 



Facit.  
 
1; Handsprit ska användas 
a)  Före kontakt med vårdtagare - Rätt 
b)  Före rent arbete - Rätt 
c)  Efter handtvätt - Rätt 
d)  Efter kontakt med vårdtagare - Rätt 
g)  Efter smutsigt arbete - Rätt 
 
2 Händerna ska tvättas 
a)  Före matlagning - Rätt 
b)  Efter all omvårdnad - Fel 
c)  Om händerna är synligt smutsiga - Rätt 
d)  Efter dammtorkning - Fel 
 
2; Under en ring ryms lika många bakterier som 
a)  Antalet invånare i Uppsala län - Fel 
b)  Antalet invånare i Sverige - Fel 
c)  Antalet invånare i Europa - Rätt 
d)  Antalet invånare i Världen - Fel 
e)  Antalet sandkorn i öknen - Fel 
 
3; Skyddshandskar ska användas 
a)  Vid allt omvårdnadsarbete - Fel 
b)  Vid övre toalett - Fel 
c)  Vid påklädning - Fel 
d)  Vid matlagning - Fel 
e)  När Vårdtagaren har känd smitta - Fel 
f)  Vid nedre toalett - Rätt 
g)  När yt-sprit används - Rätt 
 
I tvättstuga 
a)  Kan blomkrukor förvaras - Fel 
b)  Ska det finnas en ren och en smutsig yta uppmärkt - Rätt 
c)  Ska förkläde användas när smutstvätt hanteras - Rätt 
d)  Kan tvätt läggas på golvet - Fel 
e)  Ska handskar användas vid hantering av ren tvätt - Fel 
f)  Ska handskar användas vid hantering av torr men smutsig tvätt - Fel 
 
4; När vårdtagare har vinterkräksjuka ska  
a)  Personal tvätta och sprita händerna efter omvårdnad - Rätt 
b)  Skoskydd användas - Fel 
c)  Långärmat förkläde användas - Rätt 
d)  Munskydd användas vid nära omvårdnad - Rätt 
e)  Kohortvård införas - Rätt 
 

 
 


