
Vårdhygieniska grundprinciper del 4

Grundläggande aseptik i vård och omsorg

Vill du veta mer om aseptik och aseptiskt arbetssätt?  
Kontakta oss gärna på 
sas.vardhygien@vgregion.se eller 033-616 29 04

Inom vård och omsorg används material med olika renhetsgrad för undersökning, vård och behandling. 
Vilken renhetsgrad som krävs beror på infektionsrisken. Aseptik handlar om att bevara renhetsgraden i 
hela kedjan, ända fram till patient. 

Material kan förorenas om rutiner kring förrådshantering, uppdukning och/eller rena händer brister. 
En renhetsgrad bibehålls bara så länge den inte förorenas av våra händer eller av omgivningen. 
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Titta på ”Bakteriefilmen” 
från Jönköpings kommun 

via denna QR-kod.

Läs mer i Vårdhandboken, 
via denna QR-kod.

Har du och dina kollegor kunskap om olika renhetsgrader?
Har du och dina kollegor förutsättningar för att bibehålla renhetsgrader i hela kedjan?
Hanterar ni produkter med definierad renhetsgrad så att renhetsgraden bibehålls i hela kedjan på din enhet?

Exempel:

 • Har ni nyspritade händer när ni tömmer diskdesinfektorn på gods som genomgått 
  “high level disinfection”?

 • Har ni nyspritade händer när ni hämtar material i förrådet?

 • Hanterar ni urinkatetern aseptiskt vid katetersättning så att den bevaras steril vid 
  införandet i urinblåsan? 

Förvarar ni produkter med definierad renhetsgrad så att renhetsgraden bibehålls på din enhet? Exempel:

 • Förvaras sterilt material separat och skyddat från damm, fukt och kraftiga temperaturväxlingar?

 • Förvaras fabriksrena engångsprodukter och flergångsinstrument som genomgått 
  “high level disinfection” separat och skyddat från damm, fukt och kraftiga temperaturväxlingar?

Vad fungerar bra och vad kan bli bättre?

Enkel tabell, infektionsrisk kopplat till renhetsgrader

Hel hud (låg risk) Rena produkter,
exempelvis blodtrycksmanchett, stetoskop.  

Skadad hud och hel 
slemhinna (mellanrisk)

Fabriksrena engångsprodukter, exempelvis kompresser, 
förband.

Flergångsinstrument som är rengjorda och 
desinfekterade i en diskdesinfektor (så kallad “high level 
disinfection”), exempelvis pincetter och rondskålar. 

Produkter 
med definierad 
renhetsgrad

Penetrera hud eller slemhinna 
samt anslutning till område 
som normal är sterilt ex urin-
blåsa, blodkärl, led (hög risk)

Sterila produkter av engångs- eller flergångstyp, 
exempelvis kompresser, urinkatetrar, kanyler.


