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Bakgrund:
En unik möjlighet

Utmaningarna i samband med 
att införa bättre  
hygienstandarder omfattar:

I kampen för att förhindra spridning av COVID-19 
och på grund av regeringskrav har antalet 
människor minskat markant i många offentliga 
utrymmen och kommersiella byggnader.  
Nu när samhället är på ’väg ut ur 
nedstängningen’ finns det en verklig oro för 
att infektionssiffrorna ska börja stiga igen. 
Detta i kombination med allmänhetens ökade 
medvetenhet om de faror som är förknippade 
med infektionssjukdomar, har skapat krav på 
utveckling av ny och förbättrad tillgång till 
hygien utifrån en tydlig vetenskaplig förståelse 
av bland annat smittkedjor, för att förhindra 
spridning av infektioner i offentliga utrymmen

Ökad medvetenhet till följd av COVID-19 är en 
sällsynt möjlighet att flytta fokus och poängtera 
beteenden  bör det gäller hygien och reduktion 
av risker. Alla ska bli uppmärksammade på att de 
spelar en roll i förebyggandet av smittspridning: 
både företagsägare, fastighetsförvaltare, 
byggnadsadministratörer osv. ser till det finns 
faciliteter för goda hygienrutiner, och naturligtvis 
medarbetare, brukare/boende och allmänheten, 
som ska ta till sig goda hygienrutiner. 
Aldrig förr har det funnits en så självklar 
möjlighet att kommunicera, utbilda och införa 
bättre hygienstandarder, som också kan ingå i 
ett omfattande program för att minska risker i 
kombination med andra relevanta åtgärder, t.ex. 
social distansering och användning av munskydd.

Helt överordnat – inredning av byggnader och offentliga platser idag och i framtiden med rätt hy-
gieninfrastruktur för att stärka goda hygienrutiner, både handhygien och ythygien, samt minimera 
riskerna med luftburen överföring.

Dessutom – upplysning och information till medarbetare, boende/brukare och allmänheten om vad 
effektiv hygien är och hur den ska praktiseras.



8 Viktiga Situationer
där risken för överföring av infektioner är som störst. Dessa kan 
identifieras och användas på offentliga platser och arbetsplatser:

Effektiv hygien handlar inte om platsers eller ytors funktion och bör inte heller förväxlas med ”städning” 
som i sig spelar roll för hälsa och välbefinnande. Hygien handlar om att förhindra spridning av infektioner 
genom att bryta smittkedjan, och är en beteendefunktion. Istället för platser eller ytor bör hygienen riktas 
mot scenarier – eller de ”riskmoment” – som uppstår när människor rör sig in i och runt i offentliga utrym-
men och interagerar med dem.

Alla byggnader och platser utgör unika kombinationer av ovanstående situationer och kräver därför en 
skräddarsydd hygienlösning, men själva situationen och därmed möjligheten att tänka ut denna lösning är 
gemensam för dem alla.

Syftet med dessa riktlinjer är att förklara ursprunget till och det vetenskapliga underlaget för de 8  
situationerna för målinriktad hygien, och att ge ägare och administratörer en enkel metod för att  
identifiera dessa situationer i sina byggnader. På så sätt kan de skapa rätt hygienlösningar som består av 
både produkter och verktyg för att skapa uppmärksamhet.

1. Vid in- och utgångar 2. Efter toalettbesök 3. Före och efter 
beröring

av vanliga ytor

4. Innan du lagar
mat

5. Innan du äter 6. När du går till 
och från ditt 

arbetsområde

7. Efter hosta, 
nysningar

och torr näsa

8. Efter hantering 
av avfall



Vetenskaplig bakgrund:
Bryt smittkedjan i offentliga utrymmen 

Offentliga utrymmen, bl.a. köpcentrum, kontor, 
produktionsanläggningar, skolor, träningscenter, 
transportcentraler och kommersiella byggnader 
är platser där risken för överföring av infektioner 
är hög.  Dessa platser kännetecknas av att många 
olika människor kommer i kontakt med varandra, 
interagerar med varandra och vidrör gemensam-
ma ytor.

Det är en missuppfattning att de största 
smittoriskerna är de allmänt berörda ytorna. 
Det är beteendet hos de människor som vidrör 
dessa gemensamma ytor utan att praktisera god 
handhygien som är det verkliga problemet.

Figur 1 illustrerar ”smittkedjan” – den 
ordningsföljd av steg i vilken smitta passerar från 
en person till en annan. Genom att målinrikta 
hygienbeteendet mot de 8 viktigaste situationerna 
kan vi bidra till att bryta smittkedjan genom att 
minska risken att bli smittad eller smitta andra.

Figur 1: 8 situationer i 
smittkedjan
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Följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Följ en standardiserad metod för att ta reda på var de primära riskmomenten uppstår i din byggnad. 

Skapa en hygieninfrastruktur som omfattar handtvätt och desinfektion på alla viktiga platser där hy-
gienrisker kan uppstå. Se t.ex. till att tvättställ eller desinfektionsstationer finns placerade vid in- och 
utgångar, i närheten av ofta kontaminerade ytor (t.ex. trappor, rulltrappor, hissar osv.), i närheten av 
platser där mat tillagas och äts (t.ex. kök och matsalar) och på toaletter.

Bortsett från direktkontakt med luftburna  
patogener – som reduceras av socialt avstånd 
och användning av ansiktsskydd – är det primära 
sättet att överföra infektioner via våra händer. 
Händerna kan sprida patogener från infekterade 
personer till andra människor och ytor, och kan 
bli kontaminerade efter beröring av gemensam-
ma ytor som dörrhandtag, räcken osv. Egentligen 
är det inte själva ytorna som skapar risken, utan 
beteendet att beröra dessa ytor utan användning 
av god handhygien.

Rutin:
Så här riktar du in dig på de 8 situationerna

En inriktning mot dessa viktiga situationer kan uppnås genom att byggnader inreds med rätt  
hygieninfrastruktur och genom att utbilda individer i de risker de innebär för dem själva och andra om 
de inte tillämpar bättre rutiner.

Stegen omfattar:

Regelbunden desinfektion av ofta berörda ytor 
spelar en roll för riskhanteringen, men är inte 
tillräckligt eftersom de snabbt kan bli  
återkontaminerade.

Stöd av beteendeförändringar mot en kultur där 
riskmomenten är tydliga för alla, och där målinrik-
tad hygien praktiseras vid dessa tidpunkter är det 
bästa sättet att minimera risken och skapa säkra, 
hälsosamma offentliga utrymmen och  
arbetsplatser.



Rutinmässig rengöring av övriga ytor med låg 
kontamineringsrisk kan betraktas som en annan 
grundläggande städ-aktivitet med det primära 
syftet att skapa ett behagligt och visuellt rent rum.  

Informera och skapa medvetenhet hos medarbetare, boende/brukare och besökare om de 8 situ-
ationerna för målinriktad hygien och säkerställ hög synlighet och intuitiv användning av hygienfaci-
liteter. En rad olika medier kan användas, t.ex. affischer, skyltning och videofilmer.

Var noga med att välja lämpliga handtvätts- och desinfektionsmedel som uppfyller lokala  
bestämmelser och standarder.

Se till att dispensern för handtvål och desinficeringsmedel kontrolleras regelbundet och att  
patronerna byts.

Överväg att ge individuella flaskor med handdesinfektion till medarbetare som kan exponeras för 
hygienrisker utanför etablerade platser (t.ex. vaktmästare som avlägsnar avfall eller personal som rör 
sig utomhus i det fria).



Din Checklista:
Implementering av Målinriktad Hygien på arbetsplatsen
Nedan hittar du de 8 situationer med tillhörande rekommenderade åtgärder som du och företaget kan 
använda som en checklista för att främja handhygien.
Syftet är tydligt – den enskilda medarbetaren påminns om att utföra den rekommenderade åtgärden i 
den aktuella situationen.

Risksituation Syfte Faciliteter Vad ska den enskilde personen göra

1. Vid in- och utgångar
Bidra till att minimera risken
för spridning av infektion till 
andra eller att du själv smittas 
av förorenade ytor.

Se till att det finns tillgång till
tvättställ eller handdesinfektion 
vid in- och utgångar.

Tvätta händerna med tvål och vatten eller 
använd en lämplig handdesinfektion om
handtvätt inte är tillgänglig.

2. Efter toalettbesök
För att minska risken att smit-
ta sig själv och överföra  
infektion till andra som  
använder toaletten.

Se till att det finns påminnelser 
till användarna vid handfatet.

Säkerställa frekevent desinfe-
ktion av ytor som kommer i 
kontakt med händerna.

Tvätta händerna med tvål och vatten ome-
delbart efter toalettbesök.

Desinficera ytorna som dina händer kommer 
i kontakt med.

3. Innan du äter För att minska risken för 
infektion.

Se till att det finns påminnelser 
till användarna vid diskbänken 
 
Se till att maten intas i ett säk-
ert område och att handdesin-
fektion är tillgänglig. 

Om händerna är synligt smutsiga, tvätta 
med tvål och vatten eller använd lämplig 
handdesinfektion omedelbart innan du äter.

4. När du går till och från ditt 
arbetsområde

Bidra till att minimera risken
för spridning av infektion till 
andra eller att du själv smittas 
av förorenade ytor.

Se till att handdesinfektion är
tillgänglig på alla arbetssta-
tioner.

Desinficera händerna innan du lämnar ar-
betsstationen.

Desinficera händerna när du återvänder till 
din arbetsstation.

5. Före och efter beröring av 
vanliga ytor

Bidra till att minimera risken
för spridning av infektion till 
andra eller att du själv smittas 
av förorenade ytor.

Se till att det finns handdesin-
fektion vid innerdörrar, hissar, 
trapputgångar och andra vanli-
ga kontaktpunkter.

Se till att daglig desinfektion av 
utsatta ytor utförs.

Undvik att vidröra allmänna ytor om det
är möjligt. Tvätta händerna med tvål och 
vatten eller använd lämpligt handdesinfek-
tionsmedel direkt efter beröring.
Undvik att vidröra ansiktet.

6. Innan du lagar mat

Bidra till att minska risken för 
att livsmedel blir förorenade.

Bidra till att minska risken för 
livsmedelsburna infektioner.

Se till att det finns tillgång till
tvättmöjligheter eller hand-
desinfektion på lämpliga 
platser.

Se till att köksytor och
redskap desinficeras ofta.

Om händerna är synligt smutsiga, tvätta
med tvål och vatten eller använd lämplig 
handdesinfektion direkt efter hantering av 
rå, icke tillagad mat.

Efter tillagning av råvaror, desinficera ALLA 
ytor som kommit i kontakt med maten, 
innan du förbereder färdigrätter, som t.ex. 
smörgåsar. Köksredskap, disktrasor och 
diskhanddukar räknas också till kritiska ytor 
i sammanhanget.

7. Efter hosta, nysningar och 
torr näsa

Bidra till att minimera risken 
för spridning av infektion till 
andra.

Se till att det finns  
handdesinfektion på alla  
arbetsstationer.

Säkerställ säker  
avfallshantering.

Hosta eller nys i en servett eller i ärmen. 
Tvätta händerna med tvål och vatten om 
händerna är synligt smutsiga eller använd 
lämplig handdesinfektion direkt efter hosta, 
nysning eller snytning.

Kassera servetten i en lämplig  
avfallsbehållare.

8. Efter hantering av avfall
Bidra till att minska risken för 
överföring av smitta från avfall 
till dig och andra ytor. 

Se till att det finns påminnelser 
till användarna vid diskbänken.

Om händerna är synligt smutsiga, tvätta 
med tvål och vatten eller använd lämplig 
handdesinfektion direkt efter hantering av 
avfall.
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