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Basala hygienrutiner, klädregler lokal rutin - 
operationsavdelningen LE 

Syfte och omfattning 
Detta är en lokal rutin för operationsavdelningen på Lasarettet i Enköping.  

För mer information se det övergripande dokumentet Basala hygienrutiner och klädregler på 

operationsavdelning Akademiska Sjukhuset och Lasarettet i Enköping. 

I operationslokaler 
Du befinner dig i operationslokaler när du kliver utanför operations omklädningsrum, kommer via 

operations reception eller via suckarnas korridor  

Vistas du i operations lokaler gäller följande klädsel: 

 Blå operationskläder i tyg (då skall blusen vara instoppad i byxorna) eller operationskläder i 

engångsmaterial, operationsmössa och sjukhusbundna skor 

 Har du skägg måste du ha hjälm/dok på dig 

 Hjälm/dok ska vara instoppad  

 Om du bär hjälmmössa ovanpå vanlig operationsmössa får inte samma mössa tas av och på. 

Tar du tillfälligt av dig hjälmmössan ska den kastas och en ny tas på vid behov 

 Är du på tillfälligt besök i operationslokalerna ska du ha Blå pappersrock, mössa och 

sjukhusbundna skor, alternativt skoskydd på dig 

 Alla kläder som är av engångsmaterial slängs i papperskorg som finns i omklädningsrum och 

utanför receptionen när du lämnar operationsavdelningen 

I operationssalen 
 Max antal tillåtna personer på sal är totalt 8 personer, 7 personal och 1 patient. Sträva efter 

Att vara så få personer på sal som möjligt. 

 Ur hygiensynpunkt ska alla operationssalar betraktas som ”låsta”, oavsett typ av operation. 

Luftdraget vid dörröppningar virvlar upp partiklar i luften och stör ventilationen. 

 Kommunikation med kollegor utanför operationssalen ska ske per telefon. 

 Material överlämnas via genomräckningsskåp. 

 Steriltvätt och drapering av patient skall ske innan “värmefilt med blås” startas. 

 Innan patient-tidstart och operationsstart ska “checklista för säker kirurgi” gås igenom. 

Genomgången säkerställer och ökar patientsäkerheten. Under genomgången inför 

operationsstart står samtliga på salen stilla för att partiklar som virvlat upp ska ha en chans 

att falla ner till golvet. 
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 Om man måste lämnar salen innan förbandet är lagt ska man ta av sig och slänga de yttersta 

handskarna inne på operationssalen. Operationsrock, de innersta handskarna och munskydd 

i soptunnan utanför operationssalen.  

 Om man går ut från sal 6 och 7 ska man gå ut via 67:an om uppdukning inte pågår på 

uppdukningsrummet. 

Infektionskänslig kirurgi/ortopedi 
Till infektionskänslig kirurgi/ortopedi räknas all ortopedisk kirurgi med implantat som t.ex.  

 Proteskirurgi ;- knä och höftplastik 

 Axlar och korsband 

 Handoperationer (vissa) 

 Fotoperationer (vissa) 

Om salen ska vara stängd gällande hand och fotoperationer ska operatör anmäla detta i 

operationsanmälan. 

Vid dessa operationer ska all personal på salen (max 7 stycken) ha hjälmmössa och munskydd. Vid 

extra infektionskänslig kirurgi som implantatkirurgi skall de som står “i såret” (operatörer, assistenter 

och operations-sjuksköterskor) även ha engångskläder och alltid byta till ren arbetsdräkt mellan 

operationerna. 

Salen ska vara låst, vilket innebär inga dörröppningar, all kommunikation skall ske per telefon och 

material överlämnas via genomräckningsskåp. 

Övrig ortopedi och kirurgi med implantat. 
Till övrig ortopedi och kirurgi med implantat räknas knä/fot /handartroskopier knä, fotoperationer, 

handoperationer kirurgi med nät. 

Vid dessa operationer ska all personal på salen (max 7 stycken) ha hjälmmössa och munskydd. Salen 

ska om möjligt vara låst, vilket innebär att avlösning för lunch och hemgång tillåts, men att man i 

övrigt undviker dörröppningar. Kommunikation sker per telefon och material överlämnas via 

genomräckningsskåp. 

Övriga operationer 
Till övriga operationer räknas all annan kirurgi. 
Salen ska om möjligt vara låst, vilket innebär att avlösning för lunch och hemgång tillåts, men att man 
i övrigt undviker dörröppningar. Kommunikation bör ske per telefon och material överlämnas via 
genomräckningsskåp. Vid dessa operationer får max 7 stycken personal närvara på sal. 
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Preoperativa avdelningen och Uppvakningsavdelningen 
Vid arbete i dessa lokaler gäller: 

 Blå operationskläder i tyg eller i engångsmaterial 

 Mössa är valfritt i dessa lokaler 

 Operationspersonal som passerar med patienter till och från preop och UVA från operation 

behöver inte använda vit skyddsrock (beslut vårdhygien på hygienrond 2016) 

 Anestesiologer som passerar från kontor (Arken + preopmottagningen) till operation behöver 

inte använda vit skyddsrock (Beslut vårdhygien 2/10 – 18) 

Patientnära arbete 
Vid patientnära arbete gäller basala hygienregler, Vårdhandboken. 

Använd alltid: 

 Engångs plastförkläde som skyddar arbetsdräkten vid patientnära arbete 

 Förklädet kan användas utanför sal i samband med patienttransport till UVA samt med 

instrumentbordet till sterilcentralens disk 

 Engångs plastförkläden får inte användas inne på sterilcentralen 

 Handskar av engångstyp ska endast användas vid kontakt med eller risk för kontakt med 

kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret, liquor samt vid smutsigt 

arbete 

 Desinfektera händerna direkt före handskanvändning och direkt efter utfört arbete 

 Handskar av engångstyp ska kastas direkt efter användning, handskarna ska bytas mellan 

varje arbetsmoment 

 Desinfektera och återanvända handskar får inte förekomma.  

Referenser 
SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården. 

Socialstyrelsen, 2006 Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Infektioner i sår och 

operationsområde efter operation. 

Vårdhandboken – Personalföreskrifter på operationsavdelningen. 
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