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Rena händer räddar liv! 
Nationellt handhygienprojekt 
• Anpassa WHO´s material, SAVE LIVES: Clean Your Hands, till 

svenska förhållanden 
 

• Tillvarata svenska erfarenheter 
 
• Sveriges Kommuner och Landsting och Smittskyddsinstitutet 

 
• Representanter från kommuner, landsting och regioner deltagit i 

arbetsgrupper 
 



Deltagare 



Deltagare 



Syfte 

• Förbättrad handhygien inom vård- och omsorg 
och därmed minskad smittspridning och VRI. 

• Öka fokus på arbetet med att förbättra 
handhygien. 

• Stöd för verksamheter att arbeta med att 
förbättra handhygien. 
 



Målgrupp 
• Slutanvändare: Personal inom vård- och 

omsorg. 

• För informationsspridning: Vårdhygien, 
MAS, Patientsäkerhetsansvariga, 
Verksamhetsledningar 



Arbetsprocess 
• Förfrågan ang 

deltagande i 
arbetsgrupper 

• Startmöte 15 
september 2011 

• Fyra arbetsgrupper 
• Uppföljningsmöte 16 

november 2011 
• Intern remissomgång 

 

• Redigering och 
komplettering 

• Språkgranskning 
• Extern och interna 

remissomgångar  
• Slutredigering 
• Lansering inför 5 maj 

 



Innehåll - dokument 
• Övergripande dokument: Rena händer räddar liv – En modell för 

förbättrad handhygien. 

• Fördjupning: Allt du vill veta om handhygien.  

• Broschyrer, personal: Viktigt med handhygien. Viktigt med 
handskar.  

• Affischer, personal: Fem tillfällen för god handhygien - ligg. Fem 
tillfällen för god handhygien - sitt. Så desinfekterar du händerna.  

• Affisch, patient: Rena händer räddar liv.  

• Presentation, personal: Handhygienens betydelse 

• Verktyg för utvärdering: Handhygien – självskattning av lokalt 
utvecklingsarbete. Metoder för att mäta förbrukning av 
handdesinfektionsmedel  
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Lansering till 5 maj 2012 
• 23 april får vårdhygien, 

MASar m fl tillgång till 
materialet 

• 3 maj läggs materialet 
ut: 
– SKLs hemsida: 

www.skl.se/patientsak
erhet 

– SMIs hemsida: 
www.smi.se/vardhygie
n 

– Webtext och 
nyhetsbrev 

 

http://www.smi.se/vardhygien
http://www.smi.se/vardhygien
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