
 
 

 

 

 

Information till personal som arbetar inom 

särskoleverksamhet 

Detta är en tilläggsinformation till det övriga stödmaterialet och riktar sig 

till dig, som arbetar med elever som har omsorgs- och omvårdnadsbehov 

och vistas inom särskoleverksamhet, till exempel på träningsskola. 

 
Skydda sköra elever 

Många elever inom särskoleverksamheten är multisjuka och rör sig ofta 

mellan omsorgen och sjukvården. En del har så kallade riskfaktorer som till 

exempel sår, kateter eller peg, vilket innebär att de lättare kan drabbas av 

infektioner som ibland behöver behandlas med antibiotika. Eftersom flera är 

sköra och har ett stort omvårdnadsbehov är det extra viktigt att du som 

personal alltid arbetar utifrån bra grundläggande hygienrutiner. På så sätt 

kan du förhindra att smitta sprids vidare inom verksamheten. 

 
Skydda antibiotikan 

Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har och räddar liv. Vi har 

länge tagit den möjligheten för given men idag ökar antibiotikaresistensen i 

hela världen. För att bromsa denna utveckling måste vi alla bidra till att 

minska användningen - antibiotika ska bara användas när det verkligen 

behövs. Med god kunskap om ett hygieniskt arbetssätt kan du som personal 

förebygga att smitta sprids och därmed bidrar du till att minska behovet av 

antibiotikabehandling. Vi behöver antibiotika även i framtiden. 

 
Skydda vardagen - bra hygienrutiner ger trygghet och sammanhang 

Det är viktigt att de hygienrutiner enheten skapar utgår från vedertagna 

rekommendationer inom hygienområdet, samtidigt som de ska fungera i 

vardagen i er verksamhet. För att hygienrutiner ska fungera krävs 

fortlöpande uppföljning. Ett råd är att utse en hygienansvarig som har ett 

tydligt uppdrag och mandat att hålla rutinerna uppdaterade, förankrade och 

anpassade till verksamheten. På så sätt är du som personal trygg i det 

dagliga arbetet och vet även hur du ska hantera oförutsedda händelser. 
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Tips på kompletterande webbsidor 

 
Övergripande hygienrutiner och god hygienisk arbetsmiljö 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor 

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning om städning i skolan 

Miljöförvaltningens (Göteborgs Stad) exempel på städschema 

Vårdhandboken – Basala hygienrutiner 

Vårdhandboken – sökord 

PEG - Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad 

Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar 

Smitta och smittspridning 

Hyfs – hygienråd i förskolan 

 

Blöjbyte 

Hyfs – hygienrutiner vid blöjbyte 

Hyfs instruktionsfilm om blöjbyte på förskolan 

 

Leksaker och pedagogiskt material 

Medicinsk beredningsgrupp SÄS – Rengöring och desinfektion av leksaker 

som delas mellan barn inom vården 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201419/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-skolor/stadning/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ed05643b-26b5-4626-9b86-b6706e354b14/Milj%c3%b6f%c3%b6rvaltningens%20exempel%20p%c3%a5%20st%c3%a4dschema%20f%c3%b6r%20f%c3%b6rskolor%202016.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/6ff53314-e77f-4b0a-8f7e-ea068c4af577/Hygienr%c3%a5d%20i%20f%c3%b6rskolan%20reviderad%20201812.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f42e986b-203b-4e55-a6fb-0dca9f7e5d44/Hygienrutiner%20vid%20bl%c3%b6jbyte.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/hyfs-hygiensjukskoterska-i-forskolan/hyfs-filmer-och-handtvattslat/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SAS9642-738863596-275/SURROGATE/Leksaker%20-%20Reng%c3%b6ring%20och%20desinfektion%20av%20leksaker%20som%20delas%20mellan%20barn%20inom%20v%c3%a5rden.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SAS9642-738863596-275/SURROGATE/Leksaker%20-%20Reng%c3%b6ring%20och%20desinfektion%20av%20leksaker%20som%20delas%20mellan%20barn%20inom%20v%c3%a5rden.pdf

