Observations protokoll för Följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner
Följande instrument ska användas för observation för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.
Registrera resultaten från kolumnerna nr 1-8 via kommunens intranät Vård och Omsorgskontoret
Resultatet i de olika kolumnerna kan användas för prioritering av vad som är viktigast att arbeta vidare med för att 100 % följsamhet ska
uppnås.
 Siffrorna i vänstermarginalen anger antal observerade personer, skriv vilken personalkategori som är observerad och om det är
självskattning eller inte.
 Markera med ett ”JA” för varje kolumn om rutinen är korrekt följd. Markera med ett ”NEJ” om ej korrekt följd. Om rutinen inte är
relevant under observationstiden, skriv ”gäller ej”. ”Gäller ej” räknas som korrekt följsamhet i sammanräkningen.

RUTINBESKRIVNING FÖR OBSERVATIONER:
Med korrekt arbetsdräkt i brukar/boende nära vårdarbete menas byxor samt blus/bussarong/rock med kort ärm alt. klänning med kort ärm.
Arbetsdräkten tillhandahållen av arbetsgivaren vilket gäller samtliga enheter inom kommunen. Extern enheter där arbetsdräkten inte
tillhandahålls skrivs Gäller ej.
Med korrekt handdesinfektion menas att händerna desinfekteras före brukar/boende nära vårdarbete/ före handskanvändning/ före rent
arbete samt efter brukar/boende nära vårdarbete/ efter handskanvändning/ efter smutsigt arbete.
Med korrekt användning av handskar menas att handskar används vid risk för direktkontakt med kroppsvätskor och/eller utsöndringar.
Handskar byts mellan brukar/boende och mellan olika arbetsmoment.
Med korrekt användning av plastförkläde/skyddsrock menas att plastförkläde/skyddsrock används vid moment som innebär risk för
kontaminering av arbetsdräkt, t.ex. i samband med nära omvårdnad/undersökning, sängbäddning eller hantering av smutsiga föremål. Vid risk
för stänk ska plastförkläde användas. Plastförkläde ska vara engångs.
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