
 

Synpunkter på Socialstyrelsens remiss-Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 

2007:19) daterad 2013-02-12. 

Referensgruppen för klinisk bakteriologi har fått i uppdrag av Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi att för 

föreningens räkning lämna synpunkter på Socialstyrelsens (SoS:s) remiss om ändrade föreskrifter för tillämpningen av 

basal hygien.  

Socialstyrelsens beskrivning av bakgrundsproblematiken 

Inledningsvis beskriver SoS den historiska bakgrunden utgående från de år 2006 ändrade sjukvårdslagen och 

tandvårdslagen så att god hygienisk standard infördes som ett uttalat kvalitetskrav. Samma år definierades 

begreppet basal hygien i kunskapsunderlaget Att förebygga vårdrelaterade infektioner som ersättning för det mer 

oklara begreppet barriärvård.  Basal hygien beskrevs sedan mer översiktligt i SOSFS 2007:19, som gällt allt sedan 

dess. Eftersom problematiken med smittspridning av antibiotikaresistens inom äldreomsorg med risker för spridning 

till sjukvårdsinrättningar ökar, har nu SoS dels modifierat föreskriften på ett antal punkter och dessutom utvidgat 

tillämpningsområdet till att gälla även verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453). Referensgruppen 

instämmer helt i remissens bakgrundsbeskrivning, och vill kraftigt stödja det följande kravet på 

omsorgsverksamheterna att i sina ledningssystem inkluderar hygienrutiner utifrån föreskriften och har 

egenkontrollsystem för att följa upp dessa. Vi stödjer också planen på att den nya föreskriften ska träda i kraft under 

2013.  

 

SOSFS 2013:XX (M och S) 

Förslaget är på ett antal punkter modifierad i jämförelse med den hittills gällande 2007:19. 2 §-4§ är nya och 

definierar på ett tydligt sätt vilka verksamheter som avses ingå förutom de tidigare.  

Hygienkraven är något modifierade/förtydligade. Det är referensgruppens uppfattning att ändringarna i huvudsak är 

adekvata och torde vara enkla och rimliga för den enskilda att följa. Vi noterar att man nu bland annat definierar hur 

korta ärmarna ska vara på arbetskläderna och också har utvidgat föreskriften om fria händer och underarmar till att 

gälla också stödskenor och bandage. Det senare är ju en ofta återkommande fråga från vården till de vårdhygieniska 

enheterna.  

Vi vill att formuleringen av punkt 10 ändras till: I moment då skyddshandskar kommer användas ska händerna 

desinfekteras och vara torra innan skyddshandskarna tas på om momentet kan innebära risk för smittöverföring. 

6 § om medgivande av undantag. Man kan undra vilka särskilda skäl som avses förutom de som kan gälla 

vårdsituationer utan kroppskontakt. Dessa omfattas ju inte av föreskriften enligt inledande mening i 5 §. 
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