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Remissvar från Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) gällande 
Socialstyrelsens förslag till föreskrift om basal hygien i vård och omsorg 
 
SFVH:s svar baseras på synpunkter som inkommit från föreningsmedlemmar. 
 
 
Övergripande 
Det är välkommet att den nya föreskriften, utöver att ange den enskilda yrkesutövarens 
personliga ansvar, lyfter fram den verksamhetsansvariges ansvar för ett ledningsssystem som 
säkerställer uppfyllelsen av hygienkraven (§5).  
 
Utvidgningen av tillämpningsområdet till kommunal omsorg kommer att utgöra ett kraftfullt 
stöd för arbetet med att uppnå en god hygienisk standard i denna verksamhet, där 
kompetensen om smittöverföring och förebyggande av smittöverföring ofta är lägre än inom 
hälso- och sjukvården, såväl hos chefer som medarbetare. 
 
Språket i föreskriften är i stora delar otympligt och svårförståeligt och behöver generellt 
revideras. Författningen måste formuleras så den blir möjlig att förstå för dem som ska rätta 
sig efter den, såväl i det dagliga vård- och omsorgsarbetet som då lokala skriftliga rutiner ska 
upprättas. 
 
Begreppet ”direktkontakt” används i förslaget liksom i den nu gällande föreskriften. Då, 
liksom nu, behöver begreppet definieras. Flera tolkningar är möjliga, t.ex.: a) att man har 
direkt eller indirekt (via instrument) fysisk kontakt, b) att man befinner sig i samma rum, c) 
att man befinner sig närmare än på ett visst avstånd eller d) att man träffas och utför någon 
åtgärd (vård, undersökning, behandling) inom ramen för tillämpningsområdet, till skillnad 
från exempelvis telefonkonsultation. 
 
Begreppet ”annat biologiskt material” används i förslaget liksom i den nu gällande 
föreskriften. Då, liksom nu, behöver begreppet definieras. Flera tolkningar är möjliga, t.ex.: a) 
hela patienten/vårdtagaren eller b) vävnad som avlägsnats från patienten vid operation. 
 
 
Specifika synpunkter och förslag 
§2  Vi förstår att ”om det finns risk för att personal överför smittämnen mellan enskilda” 
motiveras av att alla biståndsinsatser – t.ex. inköp - inte bedöms innebära påtaglig risk för 
smittöverföring. Skrivningen lämnar öppet för den enskilde medarbetaren att i varje situation 
själv göra en riskbedömning. Detta är olyckligt då bred vårdhygienisk erfarenhet visar att  
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förebyggande arbete ska bedrivas systematiskt vid kontakt med alla individer, inte baseras på 
individuell bedömning av aktuell smittrisk. 
Skrivningen kan också ifrågasättas av dem som är verksamma inom de tillämpningsområden 
som beskrivs i 1§, där åtgärderna alltid ska tillämpas utan riskbedömning trots att 
medarbetarna sannolikt har högre kompetens beträffande ”smittöverföring”. 
Skrivningen beaktar inte att vård- och omsorgspersonal kan bidra till endogen smitta. 
 
§5 Hygienkrav ska väl rätteligen heta §6? 
 
§5-1 Ändra till ”Arbetskläder för inomhusbruk ska bytas dagligen, eller oftare vid behov. 
Förorenade arbetskläder ska bytas snarast.” 
Inom t.ex. omsorgsverksamhet och ambulansverksamhet kan man genomföra åtgärder 
utomhus som innebär risk för överföring av smitta. Med nuvarande skrivning ges undantag 
för kravet på dagligt klädbyte i dessa verksamheter. 
 
§5-2 Här finns utrymme för tolkningsproblem. Sjukhuspersonal kan ha sin arbetsplats på två 
fysiska sjukhus - kan de då åka mellan sjukhusen i sina arbetskläder med t.ex. buss, 
tunnelbana, spårvagn, bil? Här behöver förtydligas vilka regler som gäller personal inom olika 
vård- och omsorgsformer t.ex. hemsjukvård och hemtjänst. 
 
§5-3 Ändra till ”Arbetsklädernas ärmar ska vara korta och sluta ovanför armbågen”. 
 
§5-4 Lägg till ”engångs” före plastförkläde. Det bör framhållas att skyddskläder för 
flergångsbruk ska vara vätsketäta, patientbundna och att de ska bytas ut dagligen. Ändra sista 
meningen till ”Om skyddskläder används vid vård eller i omsorg ska de bytas mellan varje 
enskild.” 
 
§5-5 Stryk ”lösnaglar, konstgjorda naglar”. Lägg till som mening nummer två ”Naglar ska 
vara kortklippta, utan nagellack och inte av konstgjort material”. 
 
§5-6 Eftersom ingen författning reglerar vilka krav man kan ställa på effektiviteten hos ett 
handdesinfektionsmedel men det finns en europeisk standard så vore det en fördel om detta 
preciserades. T.ex. ”Händerna ska desinfekteras med ett handdesinfektionsmedel, godkänt 
enligt SS-EN 1500, omedelbart före och efter direktkontakt med enskild”. 
Det bör också förtydligas att händerna kan behöva desinfekteras mellan olika arbetsmoment 
hos samma patient/vårdtagare. 
 
§5-9  Vi föreslår att begreppet ”skyddshandskar” byts mot text som motsvarar SS-EN 455, 
”Engångshandskar för sjukvård” eller ”Medicinska engångshandskar”, då det är handskar CE-
märkta enligt MDD som är de handskar som rekommenderas inom vård och omsorg. 
Skrivningen kan då ändras till ”Engångshandskar för sjukvård ska användas vid kontakt med 
eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Handskarna ska tas av 
direkt efter ett arbetsmoment och bytas mellan olika arbetsmoment.” 
 
§5-10 Skrivningen är omöjlig att förstå. Om ett arbetsmoment innebär ”infektionsrisk” för en 
enskild så ska sterila handskar användas för att förebygga smittöverföring via händerna. En  

  



 

  

 
eventuell riskbedömning bör inte avse infektionsrisk utan risk för kontamination/smitt-
överföring.  
Med nuvarande formulering  förstår man inte vad medarbetaren ska göra då arbetsmomentet 
bedömts inte innebära ”infektionsrisk” för en enskild, ska 1) händerna inte desinfekteras innan  
handskar tas på, 2) behöver de inte vara torra innan handskar tas på eller 3) behöver inte 
handskar tas på?  
 
§5-9, 10 och 11 Ska skrivningen i dessa punkter förstås så att händerna inte behöver 
desinfekteras före påtagande av sk. undersökningshandskar (som ger arbetstagaren ett skydd 
mot blodburen smitta via stick- och skärskada samt förhindrar grov kontamination av 
händerna vid kontakt med t.ex. faeces och sårsekret, vilket möjliggör god effekt av påföljande 
desinfektion), att händerna alltid ska desinfekteras före påtagning av sterila handskar (som ger 
patienten ett skydd mot smittöverföring via händerna), att händerna alltid ska desinfekteras 
efter handskavtagning? 
 
Vi föreslår ytterligare en punkt som handlar om att hår inte får hänga ned i arbetsfältet. 
 
§6 Skrivningen behöver förtydligas. Kan SoS medge undantag för en enskild medarbetare 
inom vård- och omsorg eller endast för en hel verksamhet? Kan undantag ges för hela 
föreskriften eller enskilda paragrafer? Det kan ifrågasättas om denna undantagsbestämmelse 
verkligen behövs och förutsättningarna för undantag behöver förklaras. 
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