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Vikten av handhygien bland vårdpersonal 
har varit tydlig sedan en studie om 
spridning av infektioner under förlossningar 
genomfördes i slutet av 1800-talet6

Bättre handhygien har visat sig 
minska spridningen av vårdrelat-
erade infektioner 

med 40 %10, 11

Upp till 2 av 5

Lämplig och synlig placering av 
dispensrar är avgörande för att 
riktlinjer för hygien följs7

Varje år orsakar sepsis i genomsnitt sex 
miljoner dödsfall över hela världen – det är 
den vanligaste orsaken till dödsfall på grund 
av infektion och är vanligare än hjärtinfarkt. 
Sepsis är en bidragande orsak till en tredjedel 
av alla sjukhusrelaterade dödsfall.1,2,3

Eftersom en av tio patienter över hela världen 
kommer att drabbas av minst en vård-
relaterad infektion som kan utvecklas till 
sepsis, är handhygien en mycket viktig del av 
förebyggandet av mikrobiell korskonta-
minering från vårdpersonal till patienter.4,5 

Handhygien är en allmän term som refererar 
till handrengöring i allmänhet och 
avlägsnandet av mikroorganismer genom 
exempelvis handtvätt eller användning av 
handsprit.5

Följ WHO:s riktlinjer om fem tillfällen för handhygien för 
att säkerställa hygien vid lämpliga tidpunkter 

Glöm inte handhygien när du tar på och av handskar

Tvätta dig genast med tvål och vatten om händerna är 
synbart smutsiga eller har kontaminerats av 
kroppsvätskor

Diskutera vikten av handhygien med dina patienter och 
deras anhöriga för att sprida budskapet

Läs mer om sepsis och hygien på

fall av vårdrelaterade infektioner 
orsakas av korsinfektion via 
vårdpersonals händer.8

För att få så god handhygien som möjligt ska vårdpersonal desinficera eller tvätta 
händerna vid fem viktiga tillfällen i samband med patientvård

5 tillfällen för handhygien

1. Exempel: handslag, hjälpa en patient att röra på sig, klinisk undersökning

2. Exempel: munvård/tandvård, uppsugning av kroppsvätskor, sårvård, 
katetersättning, livsmedelshantering, läkemedelsberedning

3. Exempel: munvård/tandvård, uppsugning av kroppsvätskor, blodprover och 
hantering av blod, rengöring av urin, avföring, avfallshantering

4. Exempel: handslag, hjälpa en patient att röra på sig, klinisk undersökning

5. Exempel: byte av sängkläder, justering av infusionshastighet

Illustration hämtad från WHO:s riktlinjer för 
handhygien inom hälso- och sjukvård

61 % 
av vårdpersonalen följer inte regler för 

god handhygien9
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Think. Tänk hygien. Act. Agera för att förebygga. 
Care. Måna om patienter. 


