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Svenska Hygienpriset 2009

Motivering: 

”Juryn anser att det är ett utmärkt

redskap att påverka kunskapen om

hygienrutiner och ett arbete som ger

positiva spridningseffekter. Det är väl

värt att ta efter för alla.”
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Projektgrupp

Hematologiskt 
Centrum

Karolinska 
Universitetssjukhuset

Solna & Huddinge

•Dagvård

•Mottagning

•Slutenvård

Övriga deltagare

•Hygienombud

•Vårdhygien (hygienläkare & 
hygiensjuksköterska)

Projektledare: Petra Hasselqvist



Bakgrund

Hematologiskt Centrum Mål 2008

Andel medarbetare som följer sjukhusets klädregler 
100 % 86 %

Andel medarbetare som följer basala hygienrutiner
100 % 63 %



VRISS

 VårdRelaterade Infektioner Ska Stoppas

 Slutenvården

 Hela Kliniken



Vad kan vi göra mer?



Idé - Hygienkörkort



För Vilka?

 Samtliga yrkeskategorier med patientnära arbete



Varför?



Webbaserat

 Intranätet/Hematologiskt Centrum

 Inga externa datasystem

 Tillgängligt

 Ingen extra kostnad



Upplägg

Teoretisk del

•Vårdhygien (Olle Aspevall)

•Hematologirelaterat material (Per Ljungman)

•Basala Hygienrutiner & Klädregler (inkl. film)

Test

Fördjupning (frivillig)



Hur ser det ut?









Test



Test

Namn Titel

Rullista

Närmaste 
chef

Rullista

Flervalsfrågor

17 st.
Fler alt. kan 

vara rätt
Högst 4 fel för 

godkänd 



Frågor

 OBS! Fler alt. kan vara 
korrekta

 Frågor R/T hematologi (3 st) 
– kan bytas ut mot frågor R/T 
den egna specialiteten



1. Vilka påståenden är 

sant? 

a. Händerna 

skall 
desinfekteras 

före 

patientkontakt

b. Händerna 
skall 

desinfekteras 
efter 

patientkontakt

c. Händerna 
behöver inte 

desinfekteras om 
handskar 
används.



2. Varför får man inte använda 

ringar, armband eller klockor? 

a. Samlar 

mikroorganismer

b. Förhindrar 
effektiv 

handdesinfektion

c. Kan 
rispa/skada 

skyddshandskar

d. Kan skada 
patienten



3. Vilka regler gäller 

angående naglar? 

a. Naglarna 

skall vara 

korta.

b. Färgat 
nagellack 

får ej 
användas.

c. Lösnaglar 
måste vara 
ordentligt 
fastsatta.



4. Handskar skall 

användas :

a. vid risk för grov 
nedsmutsning av 

händerna, t.ex. vid 
blöjbyte

b. vid 
direktkontakt med 

kroppsvätskor 
t.ex. blod och 

sårsekret.

c. vid hantering av 
ren tvätt.



5. Skall händerna spritas innan 

man sätter på sig handskar?

a. Ja b. Nej
c. Beror på 
arbetets 

art.



6. Hur skall 
handdesinfektion utföras?

a. Tvätta alltid 
först händerna 
med tvål och 

vatten.

b. Gnid in 
handspriten 
överallt på 

händerna och 10-
15 cm upp på 
underarmarna.

c. Torka bort 
överflödig 

handsprit med en 
engångshandduk 

av papper.



7. Vad är korrekt klädsel 
enligt Karolinskas klädregler?

a. Jeans och 
bussarong 

vid 
patientnära 

arbete.

b. Byxor, 
bussarong 
och egna 

strumpor vid 
patientnära 

arbete.

c. Klänning, 
byxor och 
huvudduk 

(pga. 
religion) vid 
patientnära 

arbete.

d. Bussarong, 
byxor, 

värmeväst 
vid ICKE 

patientnära 
arbete.

e. Läkarrock 
utanpå de 

privata 
kläderna vid 

administrativt 
arbete.



8. När skall 
plastförkläde användas?

a. Vid 
direktkontakt 

med 
patienten.

b. Vid 
direktkontakt 

med 
patientens 

säng.

c. Vid samtal 
med 

patienten.

d. Vid 
hantering av 

smutsiga 
föremål.



9. När skall 
arbetskläder bytas?

a. När de är synligt 
smutsiga.

b. När de blir våta.

c. När man går 
mellan 

mottagnings- och 
avdelningsarbete.

d. Var tredje dag. e. Varje dag.



10. Vårdrelaterade infektioner (VRI) 
leder till ökade kostnader och förlängd 
vårdtid. Hur många patienter inom den 

somatiska slutenvården drabbas av VRI?

a. var femte b. var tionde
c. var 

tjugonde



11. Hos vilken patientkategori 
är infektionsrisken som 

störst?

a. Pat. med < 0,5 
neutrofila

granulocyter, 
sjunkande 

granulocyttal

b. Pat. med < 0,5 
neutrofila

granulocyter, 
stigande 

granulocyttal

c. Infektionsrisken 
är lika hög hos 

samtliga pat. med 
< 0,5 neutrofila

granulocyter.



12. Det är viktigt att söka efter 
infektionsfokus hos patienter med 

neutropeni. Infektionsfokus vid 
granulocytopeni är:

a. Tänder b. Hud
c. 

Munslemhinnan
d. Lungor

e. Mag-tarm-
kanal

f. Analregion
g. Venösa 
infarter



13. Vem ansvarar för att en patient 
med resistenta bakterier får 
information samt skriftliga 

förhållningsregler?

a. 
Patiententansvarig 

undersköterska

b. 
Patiententansvarig 

sjuksköterska

c. Behandlande 
läkare



14. Får en inneliggande patient 
med VRE vistas i avdelningens 

allmänna utrymme?

a. Ja

b. Ja, men endast 
när patienten 

sköter sin 
personaliga hygien 
och inte har diarré.

c. Nej



15. Vilka av följande är 
anmälningspliktiga (av vårdpersonal) 

enligt smittskyddslagen?

a. VRE b. ESBL c. MRSA



16. Vad minskar effektivast 
risken för smittspridning när 

det gäller MRSA, ESBL och VRE?

a. 
Antibiotikabehandling

b. Smittspårning c. God handhygien



17. Vart hittar du aktuella 
vårdprogram för resistenta 

bakterier?

a. Hematologiskt 
Centrum/Patientsäkerhet 

och kvalitet
b. HemWebb c. Vårdhygien



Test

 Svaren till klinikens kvalitetssamordnare 

 Sammanställer

 Skickar till berörd chef

 Återkoppling via chefen 



Resultat



Följsamhet till klädregler

(kortärmad arbetsklädsel och varken ringar, armband eller armbandsur) 
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Fördelar

 GRATIS!

 Lättåtkomligt när personalen har tid

ex. läkare kl. 04.00

 Krävs ej stor datorvana för att genomföra

 Lätt att anpassa till den egna verksamheten



Spridning & intresse

Sjukhus 
(Sverige och 
Norge)

Vårdhygien 
(Sverige och 
Norge)

Folktandvården

Djursjukhus 
(Göteborg)



Kontakt

Petra Hasselqvist

Projektledare och Handläggare

Avdelningen för Vård och Omsorg

Sektionen för Hälso- och Sjukvård

Sveriges Kommuner och Landsting

Tel. 08-452 77 72

E-post: petra.hasselqvist@skl.se

mailto:petra.hasselqvist@skl.se


Frågor?


