Checklista för utrustning inom VG Primärvård
Bakgrund och syfte
Följsamhet till basala hygienrutiner och korrekt arbetsklädsel är grundläggande för att minska risken
för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Oavsett smittämne ska vårdpersonal följa gällande
rutiner. Detta är viktigt både ur ett arbetsmiljöperspektiv för att skydda personalen och för en god
patientsäkerhet. Kontakt med kroppsvätskor och skadad hud ökar risken för smittspridning.
Checklistan är till för att, i första hand, ha den utrustning som behövs för att följa basala hygienrutiner. Den innehåller även tilläggsutrustning som kan behövas för att skydda sig mot luftburen
smitta och/eller vid vård av patient med högsmittsam och/eller allvarlig infektion.

Basutbud
Basala hygienrutiner
Produkter som alltid ska finnas nära/i direkt anslutning vid patientnära och vårdrelaterat
arbete.
Handdesinfektionsmedel (alkoholbaserad, minst 70 %)
Handskar, engångs
Plastförkläde, engångs
Ytdesinfektionsmedel (alkoholbaserad, minst 70 % med tensid och Virkon)
Produkter som ska finnas i ett mindre antal på enheten för användning vid risk för kontakt
med stora mängder kroppsvätskor och skydd mot droppsmitta.
Visir som täcker hela ansiktet eller vätsketätt munskydd (klass IIR) med visir/
skyddsglasögon (stänkskydd)
Långärmat plastförkläde

Behållare för avfall
Behållare för smittförande avfall ska finnas på enheten i den mängd som behövs för att
omhänderta Smittförande, Skärande/stickande avfall och Smittförande avfall.
Godkänd plastbehållare (kanylburk) som märks Smittförande, Skärande/stickande avfall
(för kanyler, suturnålar, glasampuller mm)
Godkänd plastbehållare som märks Smittförande avfall, Ej anatomiskt identifierbart (för
täta blodrör, kraftigt förorenade/blodiga förband, provtagningshållare med aktiverat
kanylskydd mm)
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Luftburen smitta – tillägg till basutbud
Produkter som kan behövas i ett mindre antal på enheten för skydd mot luftburen smitta
Andningsskydd (FFP3 klassat)

Epidemiberedskap – tillägg till basutbud
Gäller vid vård av patient med högsmittsam och/eller allvarlig infektioner med svåra
konsekvenser t ex Mers-Cov, SARS, högpatogen aviär influensa (fågelinfluensa), viral
hemorragisk feber, till exempel ebola. Nationella eller regionala rekommendationer kan
innehålla ytterligare exempel på utrustning än nedan angivna.
Exempel på produkter som kan behöva finnas i enstaka antal på enheten för kompletterande
skydd
Andningsskydd (FFP3 klassat)
Operationshuva
Skoskydd/stövlar (i två storlekar till exempel 39 och 44)
Långärmad vätsketät engångsrock

För rutiner, se mer på respektive vårdhygiens hemsida
Basala hygienrutiner och klädregler
Lathund punktdesinfektion
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