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Vikten av god handhygien!
Annika Danielsson, Produktchef, Lahega Kemi AB

Förebygg och förhindra spridning av bakterier, virus, svamp etc
Hygienrutiner måste tas på allvar för att kunna förhindra kontaktsmitta. Även förorenade föremål är en 
bidragande orsak till spridning av bakterier, virus och svamp.
Kontaktsmitta kan avsevärt reduceras med kända och enkla metoder. Det är väl känt att handdesin-
fektion med sprit är den viktigaste enskilda åtgärden. Man ska använda handsprit både före och efter 
kontakt med en patient, få tycks dock vara medvetna om att desinfektion även ska ske efter kontakt 
med patient. Hel hud, dvs hud som inte har sprickor eller andra skador är av största vikt för en fullgod 
handdesinfektion. I begreppet handhygien ingår också att man inte ska bära smycken eller armbandsur 
och nagellack ska heller inte förekomma.

Handdesinfektions rutin (se bild 1 på sid 3)
Det är mycket viktigt att man använder rätt mängd hand-
desinfektionsmedel och gnider in detta enligt den rekomen-
derade rutinen i bild 1. För att uppnå rätt avdödningseffekt 
måste produkten arbetas in i händerna under 30 sekunder. 
Produkten ska gnidas in tills händerna är torra. Spriten ska 
inte lufttorka på händerna och detta är viktigt. Bild 2 på sid 4 
visar handens kritiska rengöringspunkter.

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:19) som i detalj 
reglerar de basala hygienrutinerna. Sverige är som enda 
land i världen unikt att ha ett lagligt stöd för hur och att 
basala hygienrutiner ska följas av all personal inom hälso- 
och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar
2 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkon-
takt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner:

Arbetskläderna ska ha korta ärmar.1. 
Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.2. 
Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.3. 
Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller något annat 4. 
medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direkt kontakt med en patient.
Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.5. 
Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de 6. 
desinfekteras.
Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande 7. 
tvål före desinfektion.
Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.8. 
Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att 9. 
arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med 10. 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbets-11. 
moment.

Så här mycket bakterier har en för ögat synligt ren 
hand innan den desinfekterats med handsprit.



HAnDDeSinFeKtion
- Före och efter varje patientkontakt

Tag 2-4ml och fördela 
över händerna

Mellan fingrarna från 
handryggen

Mellan fingrarna, handflata 
mot handflata

Fingrarnas insidor 
mot varandra

Greppa tummen och rotera 
ner i tumvecket

Rotera fingertopparna i 
andra handflatan

Avsluta med underarmarna, 
roterande rörelse
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HAnDDeSinFeKtion
- Handens kritiska punkter

Kritiska områden som ofta uppvisar 

en bristfällig renhet eller tvätt.

tÄnK PÅ!
Att vara extra noga med handhygienen vid de markerade •	
ytorna - dessa missas ofta.
Att händerna alltid skall vara vårdade och infektionsfria.•	
Att ta av armbandsur, ringar och andra smycken.•	


