
 

 

Januari 

Infarter 

Infektioner som hör samman med venösa infarter är en av de vanligaste vårdrelaterade 

infektionerna. 

Länkar 

Central venkateter - Vårdhandboken 

Perifer venkateter - Vårdhandboken 

Quiz för basal hygien i vård och omsorg 

Årshjul 

 

Februari 

BHR 

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och 

behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. 

Länkar 

Rena händer räddar liv - Folkhälsomyndigheten 

Sommar 

 

 

Personalvård  

 

 

Infarter  

BHR 

Förebygga urinvägsinfektioner 

(UVI) 

Smittrening  

Inför sommaren 

Sommar 

Sommar 

Luftvägssmitta 

Tarmsmitta 

Joker 

https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/central-venkateter/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/perifer-venkateter/oversikt/
https://itguiden.vgregion.se/smartass/4203.test
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/


Basal hygien i vård och omsorg - Vårdhygien 

Quiz - Basal hygien i vård och omsorg 

Basala hygienrutiner och klädregler - Vårdhandboken 

Årshjul 

 

Mars 

Förebygga urinvägsinfektioner 

Kateterbehandling av urinblåsa. Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen 

och förekommer oftast i samband med behandling med kvarliggande kateter (KAD). 

Länkar 

Kateterisering av urinblåsa - Vårdhandboken 

Blåsövervakning vid sjukhusvård - Vårdhandboken 

Årshjul 

 

April 

Smittrening 

Städ och smittrening 

Länkar 

Städning - Kommunal vård och omsorg 

Städning, rengöring - Vårdhandboken 

Årshjul 

 

Maj 

Inför sommaren 

Introducera sommarvikarierna och uppdatera Basala hygienrutiner  

Länkar 

Basal hygien i vård och omsorg 

Basala hygienrutiner och klädregler - Vårdhandboken  

Årshjul 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu9oEe_WV6g
https://itguiden.vgregion.se/smartass/4203.test
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/
https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/blasovervakning-vid-sjukhusvard/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/40586/Städning.pdf?a=false&guest=true
http://www.vardhandboken.se/Texter/Stadning/Oversikt/
https://www.youtube.com/watch?v=Yu9oEe_WV6g
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/


Juni 

Sommar 

Fortsatt följsamhet till BHK. 

Juli 

Sommar 

Fortsatt följsamhet till BHK. 

Augusti 

Sommar 

Fortsatt följsamhet till BHK. 

September 

Luftvägssmitta 

Förbered er för influensasäsongen genom att alla läser igenom vårdhygienrutinen för influensa. 

Vad behöver vi tänka på? Behöver vi beställa hem material? 

Länkar 

Lathund för åtgärder vid misstänkt och konstaterad influensa 

Checklista inför influensasäsongen 

Influensa - Smittskydd 

Influensa – Rutin  

Årshjul 

Oktober 

Tarmsmitta 

När en patient insjuknar med diarré och/eller kräkning så att man omgående kan vidta åtgärder 

för att förhindra spridning av framför allt virusorsakade infektioner i magtarmkanalen. Förbered 

er genom att alla läser igenom vårdhygienrutinen för tarmsmitta. Vad ska vi tänka på? Hur 

förbereder vi oss?  

Länkar 

Tarmsmitta  

 

 

https://mellanarkiv.vgregion.se/share/page/dp/ws/rl/archive/stream/auth/v1/source/sofia/sas198-1561269255-1766/surrogate
https://mellanarkiv.vgregion.se/share/page/dp/ws/rl/archive/stream/auth/v1/source/sofia/sas198-1561269255-1766/surrogate
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas198-1561269255-2036/surrogate/Checklista%20inför%20influensasäsongen-extern%20KVO.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas198-1561269255-2036/surrogate/Checklista%20inför%20influensasäsongen-extern%20KVO.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41972/Influensa.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41229/Tarmsmitta.pdf?a=false&guest=true


November 

Joker 

Fokusfråga, exempelvis när ska vi använda handskar?  

Länkar 

Handhygien och handskar - Folkhälsomyndigheten 

Handskar - Basal hygien i vård och omsorg - Youtube 
Årshjul 

December 

Personalvård 

Tänk på att vårda dina händer 

Länkar 

Föreskrift handeksem - Hälsan & arbetslivet 

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - 

Vårdhandboken   

 Årshjul 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/handhygien-och-handskar/
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR0ODzi7TiAhVxw8QBHbCxBGgQtwIwBXoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dntq7JGvngEo&usg=AOvVaw2I7c7P9ThAekNSN5_Z8opD
http://intra.vgregion.se/upload/H%c3%a4lsan%20och%20arbetslivet/arbetsmiljo/F%c3%b6reskrift%20handeksem.pdf
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/stick--och-skarskador-samt-exponering-med-risk-for-blodburen-smitta-hos-personal/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/stick--och-skarskador-samt-exponering-med-risk-for-blodburen-smitta-hos-personal/oversikt/

