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Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler
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Självskattning

Yrkeskategori

Observation

Följande instrument ska användas vid observation av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Målet för respektive enhet/avdelning är att 100 % korrekt följsamhet ska uppnås.
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Så här använder du blanketten
Börja med att fylla i enhet/avdelning, kommun och datum. Siffrorna 1-10 i vänstermarginalen anger observerade personer. Skriv in observerad yrkeskategori bredvid numret. Alla observationer görs vid
vårdtagarnära kontakt i vård- eller omsorgssituationer. Markera med ett ”JA” för varje moment om rutinen är korrekt följd. Markera med ett ”NEJ” om ej korrekt följd. Undantaget är användning av handskar och
plastförkläde där ”EJ AKTUELLT” finns som ett tredje alternativ att fylla i om arbetsmomentet inte kräver denna utrustning. ”Ej aktuellt” räknas som korrekt följsamhet i sammanräkningen. Grå fält, helt korrekt i
alla fyra steg fylls i med JA/NEJ och räknas samman längst ned.
Basala hygienrutiner, med korrekt
spritning av händerna menas att händerna spritas direkt före och direkt efter vårdtagarnära arbete samt
före och efter användning av handskar.
användning av handskar menas att handskar används vid risk för kontakt/kontakt med kroppsvätskor eller
vid risk för grov nedsmutsning av händerna. Handskar byts mellan vårdtagare och mellan olika
arbetsmoment hos samma vårdtagare.
användning av engångsplastförkläde menas att skydda arbetsdräkten om den riskerar att stänkas ner eller
förorenas med kroppsvätskor eller annat biologiskt material, till exempel kontakt med avklädd patient.

Smittskydd Vårdhygien 010-2425082, 010-2425991, 010-2425977, 0102425718

Klädregler, att ha korrekt/a
klädsel menas att arbetsdräktens ärm inte är längre än till armbågen.
händer menas att händerna och underarmar är utan ringar, klocka, armband eller olika stödskenor för att
kunna göra en riktig handhygien.
naglar menas att naglarna är korta och fria från nagellack eller konstgjort material.
längd på håret menas, att hår som är längre än axellångt och riskerar att hänga ner ska vara uppsatt på
ett sådant sätt att det inte hänger ner i arbetsfältet.

