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Hygienrutiner vid vaccinationer enligt löpandebandprincipen 

Gäller för: Hälso- och sjukvård  
 

Mottagande 
 Optimera patientflöden utifrån lokalens utformning. Om möjligt separat in- och utgång. 
 Säkerställ att ingen kommer in i lokalen som har luftvägssymtom. 
 Möjliggör handdesinfektion för patienter, värdar och personal på strategiska ställen som vid in-

och utgång, arbetsstationer och utrymmen där vaccination utförs.  
 Erbjud munskydd till patienterna. 

Avstånd 
 Dörrvärdar/administratörer/vaccinatörer ska bära munskydd IIR när inte två meters avstånd kan 

hållas till patienterna.  
 Personal ska använda munskydd om inte två meters avstånd till annan personal kan hållas.  
 Tänk på att hålla två meters avstånd i personalutrymmen/köksdel. Fördela raster så trängsel 

undviks.  

Kläder  
 Arbetskläder ska tillhandahållas av arbetsgivaren, bytas dagligen och vid synlig nedsmutsning.  
 Huvudduk ska bytas dagligen och vara instoppad innanför arbetsdräkten.  
 Värmevästar kan användas av personal som inte arbetar patientnära. Byts med regelbundenhet 

några ggr/vecka och vid nedsmutsning.  
 Tjockare jacka och byxa för utomhusbruk betraktas inte som ”arbetskläder”. Tvättas regelbundet 

och vid nedsmutsning. Ska inte cirkulera mellan olika personer utan att tvättas emellan.  

Personal som vaccinerar 
 

Tillämpa basala hygienrutiner, som innebär:  
 Kortärmad arbetsdräkt, inga långärmade tröjor under eller ovanpå arbetsdräkten. T-shirt är 

tillåtet under arbetsdräkten. 
 Inga klockor, smycken, förband eller stödskenor.  
 Kortklippta naglar. Inget nagellack eller konstgjorda naglar.  
 Uppsatt hår/skägg om det hänger ner i arbetsfältet. 
 Desinfektion av händer och underarmar före och efter patientkontakt. 

Munskydd IIR  
 Munskydd behöver inte rengöras/bytas mellan varje patient förutsatt att man inte petar på 

munskyddet.  
 Munskydd är en engångsprodukt och ska kastas efter användning.  
 Vid raster ska munskydd kasseras (kastas).  
 Samma munskydd kan användas i max fyra timmar, förutsatt att man inte vidrört munskyddet. 
 I vissa situationer kan visir vara att föredra i stället för munskydd, till exempel vid samtal med 

personer med nedsatt hörsel. 
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Handskar (inkl. handhygien):  
 Handskar ska bytas mellan varje patient och mellan olika vårdmoment. 
 Händerna ska desinficeras före och efter användning av handskar.  
 Handtvätt med tvål och vatten endast om man blivit synligt förorenad eller man känner sig 

smutsig. 

Städ  
 Tagytor ska rengöras flera gånger dagligen med ytdesinfektionsmedel. Om möjlighet finns ska 

rengöring utföras mellan varje patient. 
 Patienttoaletternas tagytyor såsom handtag, kranar, spolknapp och toalettsits ska rengöras med 

ytdesinfektionsmedel flera gånger dagligen. 
 Daglig städning av lokalerna enligt ordinarie rutin.  
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