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Sammanfattning
Examensarbetet - Basala hygienrutiner- varför det är så viktigt att göra rätt är ett
utbildningsmaterial framtaget för STE (sterilteknisk enhet) för att ge en bra baskunskap till
personal som inte är utbildade steriltekniker.
Examensarbetet innefattar en del som är en redogörelse för bakgrund, syfte, mål och metod
och en del som består av själva utbildningsmaterialet i form av ett talarmanus.
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Vad är Basala Hygienrutiner?
Basal hygien i vård och omsorg är en föreskrift från socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) (SKL,
SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg, 2018) som presenterar regler för hygieniskt
arbete för personal inom vården.
Den beskriver handhygien, förhållningssätt till arbetsdräkten och användning av
skyddsutrustning för att skydda denna. Detta kallas för Basala hygienrutiner.
Inom sjukvården finns det internutbildningar som rutinmässigt ska göras varje år. Denna
utbildning är allmän och samma utbildning används inom hela regionen/landstinget.

Trots att utbildningen kontinuerligt upprepas så är följsamheten dålig enligt undersökningar
av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Bild 1. Statistik från SKL på följsamhet till basala hygienrutiner i vården.
Hypotesen vid framtagandet av detta utbildningsmaterial är att denna utbildning är
otillräcklig för STEs personal, vilket bidrar till att dra ner statistiken för följsamhet.
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Varför är det befintliga utbildningsmaterialet otillräcklig för STE?

Personal på STE Regionskåne

16%
7%

77%

Undersköterskor

Steriltekniker

Övrig personal

Se bilaga 1 för mer info.

Den befintliga utbildningen utgår från situationer i patientnära vård. Exempel som används
är kontakt med kroppsvätskor från patient, byte av sänglinnen, risker för droppsmitta från
sjuk patient mm.
För personal på STE kan detta vara väldigt svårt att applicera på verksamhetens
arbetsuppgifter.
Enligt framtagen statistik så är det endast en liten minoritet av de som jobbar på STE som
har en sterilteknisk utbildning (dvs en relevant utbildning helt riktad till det arbete som
utförs på STE). Majoritet av de som jobbar på STE är undersköterskeutbildade eller är helt
utan vårdutbildning.
Undersköterskor läser om mikrobiologi och smittspridning ur ett vårdperspektiv, vilket inte
är applicerbart på STEs verksamhet. Personal helt utan vårdutbildning riskerar att aldrig ha
läst mikrobiologi och därför inte känner till riskerna som kommer med arbetet på STE vid
bristande rutiner.

Utbildningens syfte
Basala hygienrutiner – Varför det är så viktigt att göra rätt är ett utbildningsmaterial om
basala hygienrutiner speciellt anpassat till personal utan sterilteknikerutbildning på STE.
Utbildningen lägger stor vikt vid vad det finns för regler, varför reglerna ser ut som de gör
och hur de ska appliceras i arbetet på STE.
Detta underlag skall inte användas för att ersätta behovet av att anställa
steriltekniker/vidareutbilda personal, utan syftar till att vara ett steg i kvalitetsarbetet på
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enheten under övergångsperioden till en hel personalstyrka med sterilteknikerutbildad
personal.

Mål
Målet är att sätta ihop ett underlag som är specifikt riktat till personal på STE för att bättre
förstå hur de basala hygienrutinerna ska appliceras på vår verksamhet.

Metod
Utbildningen är uppbyggd för att ge djupare kunskap i de basala hygienrutinerna utifrån
hypotesen att med ökad kunskap om varför en regel existerar, så är det större chans att den
regeln följs.
Utbildningen börjar med att ge en bakgrund till hur hygienen inom sjukvård sett ut historiskt.
Utbildningens första del är uppbyggd efter principen varför->därför.
Först presenteras regeln; tex. naglar ska vara korta och fria från främmande material.
Därefter presenteras fakta; Under naglar och nagelband samlas stora mängder av smuts,
med långa naglar så blir det svårare att rengöra naglarna, vilket medför en större risk för
smittspridning.
I utbildningen presenteras också hur dessa regler ska appliceras och genomföras på STEs
enheter.
Ett antal övningar (workshops) genomförs under utbildningen för att göra personalen
uppmärksam på hur de agerar och för att ge en naturlig paus i föreläsningen. Learning by
doing.
Talarmanuset är skrivet med enkelt språk (talspråk) för att göra det lättläst. Källor finns
föreslagna för den föreläsare som vill fördjupa sig.
Utbildningsmaterial
Se bilaga för utbildningsmaterial med talarmanus.

Diskussion
Efter att ha tittat på statistiken på hur de basala hygienrutinerna efterföljs i vården så frågar
jag mig om ett liknande, eller delar av, detta material borde tas fram för fler delar av
sjukvården.
Från början så var tanken att avsluta utbildningen med en genomgång av
antibiotikaresistens, des utbredning, risker och hur vi på STE påverkar spridning av resistenta
bakterier. Men när jag hade kommit så långt med arbetet insåg jag att det skulle bli för långt
om detta också togs med, ämnet är helt enkelt för stort.
Jag gjorde alltså avvägningen att inte ha med denna del, men skulle rekommendera att den
finns med som en påbyggnadskurs till de basala hygienrutinerna.
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ELLER VARFÖR DET ÄR SÅ VIKTIGT ATT GÖRA RÄTT

Basala hygienrutiner –eller varför det är så viktigt att göra rätt. Är ett utbildningsmaterial
om basala hygienrutiner speciellt anpassat till personal på sterilteknisk enhet.
Utbildningsmaterialet lägger stor vikt vid vad det finns för regler, varför reglerna ser ut
som de gör och hur de ska appliceras på vår verksamhet.
Detta utbildningsmaterial är skapat av Miria Apel som ett examinationsarbete under
utbildningen till steriltekniker vid Yrkesakademin AB 2018.
Detta material får ej användas utan författarens skriftliga medgivande.
Observera att det hela tiden kommer ny forskning och att materialet därför kommer att
bli inaktuellt.
För mer info och för att få tillstånd att använda materialet kontakta författaren:
Miria Apel
Miria.apel@gmail.com
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Kursens innehåll


Bakgrunden till
basala
hygienrutiner


Du är aldrig
ensam



Bakgrund



Renhet



Handhygien


Handtvätt



Handsprit



Smycken och
naglar



Klädregler


Kläder för att
skydda min
omgivning



Kläder för att
skydda mig



Vad händer om vi
slarvar?

Börja med att hälsa alla välkomna och presentera dig själv.
Berätta sedan vad ni kommer att gå igenom steg för steg.
Om det finns planerade pauser så skriv även upp när och hur långa dessa är, det gör det
lättare för åhörarna att hålla fokus.
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Du är aldrig ensam….
Mikrobiella celler
ca 100 biljoner
(70-90%)

Mänskliga celler
Ca 30 biljoner

Bakteriegener
Ca 2 000 000
(99%)

Mänskliga gener
Ca 23 000

Du är aldrig ensam
I vår kropp finns det ca 100 trillioner mikrob-celler
Mikroorganism är ett samlingsnamn för bakterier, virus och fungi (svamp eller mögel).
Vi har ca 30 trillioner mänskliga celler
Det innebär att vi bara är ca 30% människa, om vi räknar celler.
Om vi i stället räknar gener, så har vi ca 23 000 mänskliga gener.
I vår kropp finns också 2 000 000 bakteriegener.
Om vi räknar gener är vi alltså bara 0,09% människa.
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Varför blir vi inte
sjuka av alla
bakterier på vår
kropp?



Normalflora



Transcendent

Vår hud är helt täckt av mikrober, normalt så delar vi upp dem i två kategorier:
Normalflora och transcendent (tillfällig) flora.
Normalfloran är de bakterier som alltid bor på din hud. Även om du tvättar eller spritar
huden så kommer de tillbaka. De är inte skadliga för dig så länge de håller sig till sin plats
och inte blir för många.
Transcendentflora är de bakterier som tillfälligt överförs till din hud.
Detta händer i större eller mindre grad när du har kontakt med din omgivning.
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Vår normalflora skyddar oss!

Den transcendentafloran kan skada oss. Det är bakterier som inte hör hemma på vår
kropp, men som gärna bosätter sig där om de får chans.
Vår normalflora skyddar oss från inkräktarna.
Bakterier behöver näring för att kunna leva. Resurserna är helt enkelt inte tillräckliga för
att de inkräktande bakterierna ska kunna bosätta sig på oss så länge vi har en hälsosam
normalflora.
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Semmelweis och barnsängsfebern
1846
Två förlossningsavdelningar på ett sjukhus.
 Avdelning 1 bemannades av medicinstudenter
 Avdelning 2 bemannades av barnmorskor

Förutom personalen var det en sak som skilde
de på de två avdelningarna


Ca 10-20% dödlighet på avdelning 1



Ca 3% dödlighet på avdelning 2

Ignaz Semmelweis var chef för förlossningsavdelningen på Wiens allmänna sjukhus
1846.
Han uppmärksammade skillnaden i dödlighet på de olika avdelningarna och började
fundera på hur det kunde komma sig att det skilde så mycket i dödligheten.
Avdelningarna var ju till synes identiska.
Samma behandling gavs på de båda avdelningarna, lokalerna var likartade och
patienterna tilldelades sängplats utan någon form av sortering.
1847 inträffade en händelse som skulle hjälpa Semmelweis att knäcka problemet.
En av studenterna, Jakob Kolletschka, råkade skära sig i handen under en obduktion.
Det tog inte lång tid innan han insjuknade och senare avled, i en sjukdom med nästan
identisk sjukdomsbild som barnsängsfeber.
Det fanns alltså något hos de döda kvinnorna som kunde överföras till de levande.
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Medicinstudenterna gick direkt
från obduktion till förlossning


När obligatorisk handtvätt
infördes sjönk dödligheten till
2,38%

Existensen av bakterier var ännu inte känd, istället trodde Semmelweis att de döda
kropparna innehöll något okänt ämne som kunde förgifta de levande.
Han införde obligatorisk handtvätt med en lösning av kalciumhypoklorit (en blandning av
kalk och klor).
Snabbt minskade dödligheten på de båda avdelningarna från >12% till 2,38%
Om du vill ha mer bakgrunds information om Semmelweis och barnsängsfebern:
Doktor Semmelweis och barnsängsfebern av Sherwin B Nuland
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Handhygien

Introduktion till handtvätt
Anpassa gärna introduktionen till din arbetsplats tex:
Jag tror nog att vi alla vet hur vi ska tvätta händerna, men här kommer en repetition.
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Hur rena är dina händer?

A. Fingeravtryck innan
handtvätt

B. Fingeravtryck efter
handtvätt
C. Fingeravtryck efter
handsprit

Hur rent vi anser något vara, beror på viken kunskap vi har om renhet.
Innan maten tvättar du händerna med tvål och vatten, för att de ska vara rena.
-men de är inte tillräckligt rena för att lägga om ett sår.
Du spritade händerna innan du satte dig vid datorn för 5 min sen, de känns rena,
-men de är inte tillräckligt rena för att hantera medicinska instrument.
Något som är helt rent är sterilt, dvs. att det är i princip HELT fritt från mikroorganismer.
Detta stadie kommer vi aldrig uppnå på våra händer, och det är inte heller önskvärt.
”Sterilitet innebär att instrument och produkter ska vara fria från levande
mikroorganismer. Med det menas att sannolikheten att en livskraftig mikroorganism
finns på eller i produkten är lika med eller mindre än en på en miljon (10-6).
” [Vårdhandboken.se – Renhetsgrader.] På vårdhandboken.se kan du som föreläsare läsa
mer om renhetsgrader.
Vi måste hela tiden vara medvetna om vad vi gör med våra händer.
Renhet kan mätas genom att t.ex göra odlingar på agarplattor, men efter som vi inte kan
testa i realtid så måste vi ha rutiner för att säkerställa att våra händer faktiskt är rena.
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Handtvätt

Varför?
Vi tvättar händerna för att minska mängden patogena (sjukdomsframkallande) bakterier,
virus och svampsporer på händerna.
När?
Händerna ska tvättas:
• vid dagens början
• Före mat
• Efter mat
• När de är synligt smutsiga eller när de känns smutsiga.
(observera att smutsiga i detta i detta fallet inte bara syftar till den smuts som vi
vanligen stöter på på STE, så som kroppsvätskor.
I detta sammanhang är sylt från frukostgröten och spill från kaffekoppen också
smuts!)
Hur?
Händerna ska tvättas med flytande tvål och vatten enligt beskrivningen ovan.
En korrekt handtvätt tar ca en minut. Det är viktigt att det får ta tid, stressa inte.
Gå igenom handtvätt steg för steg med åhörarna (obs, två slides).
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Handtvätt

Fortsättning på förra sliden.
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Varför ska du
sprita
händerna?



Avdödar den
transcendenta floran



Minskar tillfälligt den
residenta hudfloran



Återfuktar händerna!

Att avdöda den transcendenta floran innebär att avdöda de mikroorganismer som du
plockat upp sedan senast du spritade händerna.
Bakterier kan inte flytta sig själv, det är vi som flyttar på dem! Därför är det oerhört
viktigt att alltid sprita händerna mellan olika arbetsmoment.
Avdödning av normalfloran är viktig
Bakterier som är ofarliga för oss blir farliga när de hamnar på ställen där de inte ska vara.
Återhämtnings tid/hur lång tid det tar för normalfloran att återväxa
Återfuktning av händerna:
Att ha hälsosamma händer är superviktigt för oss som jobbar på sterillen, och
handspriten är vårt bästa vapen för det!
Det finns missförstånd om att handsprit torkar ut huden, vilket inte är sant!
U-sprit och Ytsprit torkar ut huden, men tillskillnad från dem så innehåller handsprit
återfuktande ingredienser för att ta hand om dina händer.
Om dina händer är torra, sprita dem oftare.
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När ska du
sprita
händerna?



Efter handtvätt



Före handskar



Efter handskar



Före rent arbete



Efter orent arbete

Efter handtvätt:
Händerna måste spritas efter handtvätt för att uppnå en tillräcklig avdödning av
mikroorganismer. Handspriten är också återfettande och förebygger uttorkning av
huden. Observera att händerna måste vara helt torra innan de spritas, om handspriten
späds ut ger den inte samma verkan.
Innan handskar:
Händerna ska spritas innan handskar för att inte kontaminera handskförpackningen eller
utsidan på handsken.
Mikroorganismer trivs i varma fuktiga miljöer, vilket ger en tillväxt av de
mikroorganismerna som du har på dina händer.
Efter handskar:
Händerna riskerar att bli kontaminerade när du tar av dina handskar.
Handskarna är inte heller helt täta. Mikroskopiska hål gör att mikroorganismer kan ta sig
in till din hud. Det är en liten mängd, men händerna kan inte ses som rena efter att du
haft handskar på dig om du inte desinfekterar dem efteråt.
Innan rent och efter orent arbete
Händerna ska spritas innan rent och efter orent arbete.
(Be gärna åhörarna att lista ytor som de kan tänka sig vara orena. Sådana ytor kan vara
tangentbord, handtag, skärmar, handscanner, nycklar, luckor osv.)
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Hur du ska sprita händerna

Gå igenom hur en du korrekt spritar händerna, följ instruktionen ovan steg för steg.
Använd 2-5ml handsprit (ca två pump).
Det är viktigt att alla ytor på handen blir exponerad för handdesinfektions medlet.
En handspritning ska ta mellan 30-60 sek (tiden kan variera något för olika produkter,
kontrollera tiden på förpackningen för handspriten), om händerna känns torra innan
verkningstidens slut så använder du för lite handsprit!
Lägg vikt på att spriten behöver sin verkningstid för att ha effekt.
När vi gör en felaktig handspritning finns det risk för selektering, dvs att bara de
starkaste bakterierna överlever och kan föröka sig.
Detta ökar risken för resistens hos bakterierna!
WORKSHOP
Dela gärna ut handdesinfektion och låt gärna deltagarna få testa själva.
Om du har tillgång till en uv-låda och uv-handsprit så använd det. Kontakta vårdhygien
på din arbetsplats för mer info.
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Naglar ska vara korta och fria
från konstgjort material
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Varför är det
viktigt?



Korta naglar



Fria från lack



Fria från konstgjort material

Korta naglar underlättar rengöring och ger bakterier färre gömställen
Konstgjort material som akryl-, gel- och lackade naglar har mikroskopiska sprickor i och
runt materialet, vilket omöjliggör en korrekt handdesinfektion.
Naglar med färg gör det också svårare att se om det finns smuts under.
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Händerna ska
vara fria från
smycken,
stödskenor och
bandage.

Under en nagel ryms lika många bakterier som det finns invånare i Sverige.
Under en ring ryms lika många bakterier som antalet invånare i Europa.
Under ett trasigt nagelband ryms lika många bakterier som det finns invånare på jorden.
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Arbetsdräkten
För arbete i renrum

För arbete i orena områden

Olika kläder för olika arbeten.
Arbetskläderna är viktigare och mer specialiserade än vad folk tror. Det finns mycket
tanke bakom hur de är designade och vilken funktion som de ska fylla.
Vi kommer nu att gå igenom de två kategorier av kläder som vi använder oss av på STE,
vita och blåa.
Färgen på kläderna i renrum har ingen betydelse, olika leverantörer kan ha olika design
på sina kläder, det som är viktigt är att de följer standarden.

18

Du finns i
dammtussarna.
Du fäller ca 10 000
hudparticklar/ min
10% av dem är
bakteriebärande

Mycket av vårt arbete på STE sker i så kallade renrum. Det är rum som håller högre
hygienklass än andra arbetsytor.
I dessa rum finns ökad ventilation, övertryck och speciella städregler.
Men även om rummet är utformat för att föra bort partiklar som hud och fibersläpp, så
är det viktigt att vi hjälper till.
När vi är i rörelse släpper vi från oss ca 10 000 hudpartiklar per minut, 10% av dessa bär
på bakterier.
Dammet hemma hos dig består främst av hudparticklar, hår och små bitar fibrer från
dina kläder.
Våra kläder i renrum är gjorda för att förhindra just sådant damm.
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Kläderna som
ska skydda vår
omgivning:


Täta kläder



Kort ärm



Hår/skägg skydd

För att hålla vår omgivning ren så har vi specialanpassade kläder när vi jobbar i renrum.
Täta kläder med mudd:
Kläderna ska vara täta och försedda med mudd för att förhindra att vi fäller hudpartiklar i
renrummet.
Den ska ha korta ärmar för att möjliggöra handdesinfektion.
Hår och skäggskydd
Läs mer i SIS-TS 39:2015 (Sv) s. 4 och 24
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Mössan

Mössan ska täcka hela håret. Se till att det inte finns hårstrån som smiter sin väg.
Mössa ska bäras även om du inte har något hår på huvudet, den skyddar då mot
partiklar från huden.
Mössan ska inte tas av innan du tagit på dig ytterrocken, detta för att skydda
arbetskläderna mot nedfallande hårstrån.
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Hur du använder dina
arbetskläder:

Hur?
Kläderna måste hållas rena, om du skulle tappa ett plagg på golvet när du klär på dig så
räknas plagget som kontaminerat och ska bytas mot ett nytt.
Tänk på att partiklar i din omgivning kan fastna på kläderna och föra med sig
kontaminering även när de inte går att se med blotta ögat.
Ha respekt för dina arbetskläder, skydda dem med en ytterrock när du är utanför
renrum.
Skyddsrocken ska bytas varje dag!
Kläderna får inte bli blöta eller smutsiga, då ska de bytas.
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Kläderna som
ska skydda oss:


Kläder i ljust tyg



Plastförkläde



Visir/Skyddsglasögon



Munskydd
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Plastförkläde:



Används vid kontakt/risk för
kontakt med kroppsvätskor.

Förklädet används vid kontakt/risk för kontakt med kroppsvätskor för att skydda din
arbetsdräkt.
Workshop
Dela ut förkläde och instruera hur de ska tas av/på
Lägg vikt på hur de tar av sig förklädena, risken för kontaminering är stor om förklädet
inte tas av på rätt sätt.
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Visir, munskydd
och
skyddsglasögon:


Används när det finns risk för
stänk mot ansiktet.

Visir eller munskydd och skyddsglasögon ska användas vid risk för stänk mot ansiktet.
Ögonen och slemhinnan i näsa och mun är känslig för smitta.
Skydda dig när du har högriskjobb, t.ex manuell rengöring av smutsiga instrument i
disken.
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Handskar:


Används vid risk för kontakt
med kroppsvätskor.



Handskarna skyddar dig och
underlättar desinfektion av
händerna.

När?
Handskar ska användas vid arbetsmoment där händerna riskerar att bli kontaminerande
av kroppsvätskor.
Handskar ska inte användas vid rent arbete på STE.
Handskar ska alltid ses som smutsiga.
Hur?
Innan du tar handskar ska du sprita händerna. Detta gör du främst för att inte
kontaminera handsk-förpackningen, men också för din egen skull.
Mellan huden och handsken blidas en varm och fuktig miljö där mikroorganismer gärna
växer. Fuktig hud har sämre motståndskraft mot mikrober, det är därför viktigt att den
transcendenta hudfloran är avdödad innan handskarna tas på.
Använd handskarna så kort tid som möjligt, byt ofta!
Sprita händerna efter att du tagit av dig dina handskar för att av döda eventuell
kontaminering från handskarnas insida eller kontakt med handskens utsida när du tar av
den.
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Varförsiktig när du tar av dina
handskar

Kort film om hur du tar av dig handskar.
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Vad händer om vi slarvar?


VRI – VÅLDSRELATERADE INFEKTIONER



MULTIRESISTENS

VRI – Vård relaterad infektion.
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Hur ser vår
arbetsplats ut?

Vi tittar på vilka förutsättningar vi har.
På STE har vi de smutsigaste och de renaste rummen på sjukhuset.
Smutsigt gods från hela sjukhuset levereras till diskrummet.
Rent oskyddat gods hanteras i packrummet.
Sterilt gods levereras ut till hela sjukhuset från vår sterilföråd.
Det är mycket viktigt att smitta inte får färdas mellan de smutsiga och de rena
utrymmena!
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Det är lätt att tänka
på hur vi rör oss i
smutsiga/rena
områden.
Men vad tar vi med
oss till
lunchrummet?
Vad tar vi med oss
hem?

Olika bakterier samlas hos oss. Det är vår uppgift att se till att skydda oss, och vår
omgivning.
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Har du frågor eller vil veta mer?


Vårdguiden.se



Vårdhygien



Att förebygga vårdrelaterade infektioner
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Tack för att ni lyssnat!

Detta utbildningsmaterial är skapat av Miria Apel som ett examinationsarbete under
utbildningen till steriltekniker vid Yrkesakademin AB 2018.
Detta material får ej användas utan författarens skriftliga medgivande.
Observera att det hela tiden kommer ny forskning och att materialet därför kommer att
bli inaktuellt.
För mer info och för att få tillstånd att använda materialet kontakta författaren:
Miria Apel
Miria.apel@gmail.com
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