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Det är mycket viktigt att vårdpersonal strikt följer 
rutinerna för att ta på, använda, och ta av personlig 
barriärskyddsutrustning. Om rutinerna utförs korrekt 
skyddas vårdpersonalen från kontaminering. Det finns 
många vägledningar för av- och påtagning av barriärskydd 
i litteraturen1-5. Det är av kritisk vikt att alla steg i 
rutinen utförs i sin helhet för att undvika att användaren 
kontaminerar sig själv, eftersom skyddsutrustningen kommer 
att vara nedsmutsad efter användning.

Olika typer av personlig skyddsutrustning
Vilken personlig skyddsutrustning som används varierar utifrån 
vilken skyddsnivå som krävs och bör även anpassas därefter1. 
Den huvudsakliga skyddsutrustningen består av ett förkläde 
eller en långärmad skyddsrock, munskydd med eller utan 
visir, skyddsglasögon eller ansiktsvisir och, slutligen, handskar. 
Utrustningen kan också variera beroende på om ingreppen 
är sterila eller osterila och om artiklarna är tillverkade av 
engångsmaterial eller återanvändningsbara material. 
 I vilken ordning barriärskydden tas på beror på situationen 
och arbetsuppgiften som ska utföras; t.ex. om det handlar om 
ett sterilt kirurgiskt ingrepp eller en standard- och kontakt-, 
dropp- eller luftburen infektionsförebyggande procedur.

Det rekommenderas att osteril personlig skyddsutrustning 
tas på i följande ordning1:
1. Osteril skyddsrock (och/eller förkläde)
2. Munskydd eller andningsskydd
3. Skyddsglasögon eller ansiktsvisir
4. Osterila undersökningshandskar

Påtagning av steril skyddsutrustning (åtminstone den sterila 
rocken och de sterila handskarna, ibland innefattar detta 
även en steril hjälm som inte kommer att diskuteras här) för 
kirurgiska ingrepp rekommenderas i följande ordning6 :
Punkt 1-3 utförs innan kirurgisk handtvätt eller 
handdesinfektion utförs.
1. Täck all ansiktsbehåring och håret på huvudet  

(mössa och/eller hjälm) 
2. Ta på munskydd eller andningsskydd
3. Ta på ögonskydd (skyddsglasögon med sidoskydd, 

hjälmvisir, eller ibland munskydd med inbyggt visir)
4. Ta på steril operationsrock    
5. Ta på sterila operationshandskar

I denna kommunikation diskuteras och presenteras 
rekommendationerna för av- och påtagning av 
långärmade osterila skyddsrockar för engångsbruk, sterila 
operationsrockar, osterila undersökningshandskar, sterila 
operationshandskar samt vikten av handhygien. 

Hur ska en osteril skyddsrock tas på?
Osterila skyddsrockar används för att förhindra 
korskontaminering mellan bäraren och patienten vid 
rutinmässig patientvård i vårdmiljöer. Innan påtagning är 
det viktigt att välja rätt skyddsrock baserat på risknivån 
för kontaminering. Vissa områden på skyddsrockar och 
operationsrockar definieras som ”kritiska zoner” där det är 
högst sannolikhet för direktkontakt med blod, kroppsvätskor 
och/eller andra potentiellt smittsamma material. Välj rätt 
storlek, så att rocken överlappar tillräckligt mycket för att 
täcka ryggen.7 Rocken ska helt täcka överkroppen, från 
halsen till knäna, och helt täcka armarna ned till änden av 
handlederna, och draperas runt halsen och sedan fästas i 
nacken och i midjan1. Glöm inte att alltid desinficera eller 
tvätta händerna innan du tar på dig rocken.
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3 Hur ska man ta på sig osterila 
undersökningshandskar?
Undersökningshandskar används för att minska risken för 
att vårdpersonalens händer kontamineras med blod och an-
dra kroppsvätskor. Om du bär en långärmad skyddsrock ska 
du dra upp handskkragen så att den täcker manschetten på 
skyddsrocken. Byt handskar om det uppstår en punktion eller 
kontamineras kraftigt. Om dina händer blir kontaminerade när 
du tar av eller byter handskar ska du omedelbart tvätta händerna 
eller desinficera dem med ett alkoholbaserat handdesinfektions-
medel.2 

Påtagning av osterila undersökningshandskar 
Glöm inte att alltid desinficera eller tvätta händerna innan du tar 
på dig undersökningshandskar. Detta är påtagningsproceduren 
som rekommenderas av World Health Organisation (WHO)2: 
•	 Ta ut en handske ur dess ursprungliga förpackning.
•	 Vidrör endast ett begränsat område på handsken, motsva-

rande handleden (längst ut på handskkragen).
•	 Ta på den första handsken.
•	 Ta den andra handsken med den bara handen, och vidrör 

endast ett begränsat område på handsken, motsvarande 
handleden.

•	 För att undvika att röra vid huden på underarmen med 
den handskbeklädda handen, lägg handsken som ska tas 
på med utsidan utåt på den handskbeklädda handens 
hopvikta fingrar. Ta sedan på den andra handsken. 

•	 När du tagit på dig handskarna ska du följa rekommende-
rade anvisningar för handskanvändning. 

Hur ska en osteril skyddsrock och osterila 
undersökningshandskar tas av?
Det finns olika varianter för påtagning av handskar, beroende 
på om du har en skyddsrock på dig eller inte. Om du även 
har på dig en skyddsrock finns även olika varianter, beroende 
på om du bara tar av dig den kontaminerade handsken för att 
ta på en ny, eller om du tar av dig den kontaminerade rocken 
och handskarna samtidigt. Nedan beskrivs två olika varianter1.

1. Avtagning av kontaminerad långärmad skyddsrock för 
engångsbruk och handskar1
•	 Vidrör endast rockens utsida med handskbeklädda hän-

der. Ta tag i rocken på framsidan och dra bort den från 
kroppen så att knytbanden brister. 

•	 När du tar av rocken ska du vika ihop den eller rulla ihop 
den med insidan utåt. 

•	 När du tar av rocken drar du samtidigt av dig handskarna, 
och rör endast vid handskarnas och rockens insida med 
dina bara händer. Placera rocken och handskarna i en 
avfallsbehållare. 

•	 Om dina händer kontamineras när du tar av dig rocken 
eller handskarna, så ska du omedelbart desinficera hän-
derna med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. 

2. Avtagning av endast handskar1 
•	 Med en handskbeklädd hand, ta tag om den andra hand-

skens handflata, och dra av handsken. 
•	 Håll den avtagna handsken i den handskbeklädda han-

den. 
•	 För in den obehandskade handens fingrar under man-

schettkanten på den kvarvarande handsken och dra av 
den andra handsken över den första. 

•	 Kassera handskarna i en avfallsbehållare. 
•	 Om dina händer kontamineras när du tar av dig hand-

skarna så ska du omedelbart desinficera händerna med ett 
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

Hur ska en steril operationsrock tas på?
Operationsrockar används för att förhindra bakteriell 
kontaminering av operationssår från operationspersonalen 
i operationssalen, och för att skydda operationspersonalen 
från kontaminering med blod och andra kroppsvätskor 
från patienten. Precis som för osterila skyddsrockar är det 
viktigt att valet av operationsrockar baseras på risknivån för 
kontaminering, och att rätt storlek väljs, för att ge bäraren det 
bästa barriärskyddet mot korskontaminering. 

Fatta tag i den sterila rocken och gå till ett område där du kan 
öppna rocken utan risk för kontaminering, och utför sedan 
följande steg8:   
1. För in båda händerna i ärmhålen. Håll ut rocken från 

kroppen och låt den veckla upp sig helt.
2. För in både händerna och underarmarna hela vägen i 

ärmarna. Ha armarna i axelhöjd utsträckta från kroppen.
3. a) Vid öppen teknik av handskpåtagning, låt muddkanten 

stanna vid knogarna.  
b) Vid sluten teknik låt händerna stanna kvar i ärmen och 
dra in mudden från insidan.

4. Den assisterande personen ska dra ner rocken över axlarna 
genom att endast röra rockens insida.

5. Fäst kardborrefixeringen i nacken.
6. Knyt rockens inre band.
7. Efter handskpåtagning, lossa skärpets vänstra korta ände 

från bältbrickan.
8. Lämna över bältesbrickan till den assisterande personen, 

denna person får endast vidröra den vita delen på brickan. 
Vrid 3/4 varv åt vänster så att skärpets långa ände möter 
upp den korta.

9. Fatta skärpets långa ände, och dra försiktigt loss den från 
bältbrickan. Knyt ihop båda ändarna.

 

4. The circulating nurse should pull the gown  
over shoulders, touching only the inside  
of the gown.  

7. After gloving, grasp the belt card with both 
hands, separate the left outer belt from the 
belt card and keep the belt in the left hand.

3a. When open glove donning, pull cuff to thumb  
   level. 

3b. When closed, push the hands to the edge  
   of the cuff (small image).

2. Slip both hands and forearms into 
armholes and sleeves, keep hands at 
shoulder level and away from the body.

1. Put both hands into armholes. Hold the 
gown away from the body, and allow it to 
unfold completely.

Donning procedure for surgical gowns
Grasp the sterile gown and step into an area where the gown may be opened without risk of contamination.

6. Tie the inner belt of the gown.5.  Arrange hook and loop fixation.

9. Retrieve the outer belt by pulling it out of 
the belt card held by the circulating nurse 
and tie it together with the other outer belt on 
the left hand side.

8. Hand the belt card to the circulating nurse, 
then make a three-fourth turn to the left 
while the circulating nurse extends the outer 
belt to its full length. 

Find out more at www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvagen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00  
The Mölnlycke and BARRIER trademarks, names and logos are registrered globally to one or more of the Mölnlycke 
Health Care group of companies.© 2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. RNSU0032002

Påtagning av operationsrock
Fatta tag i den sterila rocken och gå till ett område där du kan öppna rocken utan risk för kontaminering.

1.För in båda händerna i ärmhålen. Håll 
ut rocken från kroppen och låt den veckla 
upp sig helt.

2. För in armarna i rockens ärmar, håll hän-
derna i axelnivå och bort från kroppen.

2000-talet  Om öppen teknik ska användas vid 
handskpåtagning, låt muddkanten 
stanna vid knogarna.

2000-talet  Vid sluten teknik, låt händerna 
stanna kvar i ärmen och dra in mud-
den från insidan (lilla bilden).

4. Den cirkulerande sköterskan ska dra ner 
rocken över axlarna genom att endast röra 
rockens insida..

5. Fäst kardborrefixeringen i nacken. 6. Knyt rockens inre band.

7. Efter handskpåtagning, lossa skärpets 
vänstra korta ände från bältbrickan.

8. Lämna över bälteskortet till den cirkule-
rande sköterskan, denna person får endast 
vidröra den vita delen på brickan. Vrid 3/4 varv 
åt vänster så att skärpets långa ände möter 
upp den korta.

9. Fatta skärpets långa ände, och dra 
försiktigt loss den från bältbrickan. Knyt ihop 
båda ändarna.

Läs mer på www.molnlycke.se
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sweden. Tel.: 031 - 722 30 00
Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke och BARRIER är globalt registrerade av ett eller flera företag i 
Mölnlycke Health Care Group. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. 
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4 Hur ska man ta på sig sterila operationshandskar?
Sterila operationshandskar används som en barriär mot 
korskontaminering av mikroorganismer mellan patienten 
och vårdpersonalen. Handskarna minskar sannolikheten för 
att patienten exponeras för exogena organismer som kan leda 
till en postoperativ infektion, och minskar sannolikheten för 
att vårdpersonalen exponeras för blod eller annat potentiellt 
smittbärande material.   
 Idag finns belägg som stödjer och rekommenderar 
användning av dubbla handskar som ger ett visst skydd 
mot penetrering av handskbarriären (handskpunktion, 
revor, hål) och andra vanliga incidenter. Bevisen som stödjer 
användningen av dubbla handskar under kirurgiska ingrepp är 
övertygande.9 Med dubbla handskar förblir den inre handsken 
hel vid punktion i upp till 85 % av fallen10. När du använder 
dubbla handskar med visuell punktionsindikering upptäcker 
du betydligt fler punktioner än med enkla handskar eller 
vanliga dubbla handskar (två handskar med samma färg)11. 

Eftersom operationshandskarna är sterila måste de hanteras 
därefter under påtagningsförfarandet för att säkerställa och 
upprätthålla handskarnas sterilitet. 

Det finns några olika påtagningstekniker för sterila 
operationshandskar10 och många olika varianter används. 
Dessa kan delas in i tre huvudtekniker:
1.  Öppen handskpåtagning1

2.  Sluten handskpåtagning
 – med rockmudden över handen13

 – rockmudden hålls i handen14

3.   Assisterad påtagning av handskar (påtagning med hjälp av 
en medarbetare)15

Dessa tekniker används över hela världen, men vissa är 
vanligare än andra beroende på lokala riktlinjer, rutiner 
och rekommendationer. Nedan beskrivs tekniken för 
öppen påtagning av dubbla operationshandskar med visuell 
punktionsindikering. 

Öppen påtagning av sterila operationshandskar12

1. Ta på dig den sterila rocken och öppna handskpaketet 
och innerförpackningen i enlighet med lokala riktlinjer.

2. Använd din icke-dominanta hand för att ta ut den första 
färgade handsken från innerförpackningen. Använd din 
andra hand för att greppa med tumme och pekfinger 
runt handskmudden som är nedvikt över handsken och 
dra på handsken på handen.

3. Låt den nedvikta kanten vara nedvikt.
4. Ta ut den andra handsken från förpackningen genom 

att greppa med din handskbeklädda hand under den 
nedvikta handskmudden. Håll armarna lätt böjda och ut 
från kroppen medan du trär på handsken på handen.

5. Dra handsken över rockmudden genom att vrida lätt på 
armen utåt och inåt.

6. Dra upp handsken tills den sitter rätt. Se till att 
handsken alltid täcker rockmudden helt med ungefär 10 
cm. Sätt på handsken på motsatt hand på samma sätt.

7. Öppna den halmfärgade ytterhandskens 
innerförpackning. Trä in handen med den färgade 
handsken i den första ytterhandsken och sträck ut den så 
att den sitter ordentligt och bekvämt. Dra upp handsken 
så att den sitter rätt och upprepa med den andra 
ytterhandsken.

8. Se till att den ytterhandsken är helt uppdragen över 
innerhandsken (ca 2,5 cm) så att den inte rullar ned. 
Tryck till änden på handskmanschetten mot rocken så 
att anti-slip banden fäster.

9. Efter avslutad påtagning och eventuella justeringar ska 
du sträcka på armarna för att kontrollera att handskarna 
sitter ordentligt på plats.

Öppen påtagning av dubbla operationshandskar med visuell 
punktionsindikering

Don the sterile gown and open the glove pack and inner wraps as recommended1

1.  From the inner wrap, take the first 
coloured glove with your nondomi-
nant hand. Place the thumb and index 
finger of the opposite hand on fold 
of the everted cuff in line with the 
glove’s palm and pull the glove over 
the hand.

4.  Pull the glove over the gown cuff by 
slightly rotating arm externally and 
internally.

Glove donning guide for Biogel® Indicator® Systems

‘OPEN Glove Donning’

For video instructions on how to don gloves and surgical gowns please see the Mölnlycke web site.
Reference: 1 Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Safe Hands 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Changing a contaminated/punctured glove during the surgical procedure

9 . If a glove puncture occurs in the 
presence of fluid, a dark coloured 
patch is visible through the outer 
glove at the site of perforation.

10. Remove the outer glove by pulling 
the cuff over the palm, so that the 
glove turns inside out. Dispose of 
the contaminated/punctured glove.

11. Check the inner glove for punctures. 
If punctured, remove and replace as 
per local recommendations. Other-
wise, dry with a sterile wipe.

Open a new glove package of the correct 
Biogel exchange outer gloves to maintain 
the colour indication accuracy. Don the new 
outer glove, ensuring that the cuff of the 
outer glove is pulled well over the cuff of 
the inner glove by 2.5 cm to avoid roll or 
slip down.

3.  Take the second coloured glove 
from the wrap by placing the gloved 
fingers under everted cuff. With arms 
extended and elbows slightly flexed, 
introduce the ungloved hand into the 
glove.

5.  Pull the glove into the correct posi-
tion. Ensure that the donned glove 
always completely covers the gown 
cuff with a margin of around 10 cm. 
Glove the opposite hand in the same 
manner.

6.  Open the straw coloured outer 
glove inner wrap. Push the coloured 
gloved fingers into the first outer 
glove stretching the glove to ensure 
comfort and fit. Pull the glove into 
postion and repeat with the second 
outer glove.

7.  Ensure the outer glove is pulled well 
over the inner glove (approx. 2.5 cm)  
 to avoid roll or slip down. Press 
the end of the glove cuff thoroughly 
against the gown to allow the glove 
anti-slip band to attach.

8.  After final donning and eventual 
adjustments stretch your arms and 
ensure that the gloves are properly in 
place

2.  Leave the cuff turned back.
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Find out more at www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00.

The Mölnlycke and Biogel trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group  
of Companies. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. RNSU0531812. 

Hur tar man av sig nedsmutsade operationshand-
skar och operationsrockar för engångsbruk?
För att skydda arbetskläder (normal- och specialarbetsdräkt),  
armar och händer från mikrober från utsidan av den nedsmut-
sade rocken och handskarna måste dessa tas av på ett specifikt 
sätt6, 16:
1. Börja med att ta av den första nedsmutsade ytterhandsken 

och kassera den.
2. Ta sedan av den andra ytterhandsken och kassera den.
3. Ta tag om rocken vid axelområdet eller midjan. Om rock-

en är återanvändningsbar – knyt upp operationsrocken 
och be den assisterande personen att öppna rocken baktill.

4. Dra av rocken över armarna över de behandskade hän-
derna så att den viks ut och in samtidigt som handskmud-
den viks ned.

5. Håll armarna och rocken borta från kroppen, vänd rocken 
ut och in, vik ihop den och kassera den sedan.

6. Använd de handskklädda fingrarna på ena handen för 
att fatta tag om den nedvikta handskmudden och dra av 
handsken så att den vänds ut och in. Använd sedan den 
obehandskade handen och ta tag om den nedvikta handsk-
mudden på andra handen och dra av handsken så att 
den vänds ut och in. Kassera handskarna och desinficera 
händerna.

Påtagningsguide för Biogel® Indicator® Systems

1.  Använd din icke-dominanta hand 
för att ta ut den första färgade 
handsken från innerförpackningen. 
Använd din andra hand för att 
greppa med tumme och pekfinger 
runt handskmudden som är nedvikt 
över handsken och dra på handsken 
på handen.

Läs mer på www.molnlycke.se
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg Tel.: 031 - 722 30 00.
Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke och Biogel är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke 
Health Care Group.
©2017 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.

ÖPPEN påtagning av handskar
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Ta på dig den sterila rocken och öppna handskpaketet och innerförpackningen i enlighet med rekommendationerna1

2.  Låt den nedvikta kanten vara 
nedvikt.

3.  Ta ut den andra handsken från 
förpackningen genom att greppa 
med din handskbeklädda hand 
under den nedvikta handskmudden. 
Håll armarna lätt böjda och ut 
från kroppen medan du trär på 
handsken på handen.

4.  Dra handsken över rockmudden 
genom att vrida lätt på armen 
utåt och inåt.

5.  Dra upp handsken tills den 
sitter rätt. Se till att handsken 
alltid täcker rockmudden helt med 
ungefär 10 cm. Sätt på handsken på 
motsatt hand på samma sätt.

6.  Öppna den halmfärgade ytterhand-
skens innerförpackning. Trä in han-
den med den färgade handsken i 
den första ytterhandsken och sträck 
ut den så att den sitter ordentligt 
och bekvämt. Dra upp handsken så 
att den sitter rätt och upprepa med 
den andra ytterhandsken.

7.  Se till att den ytterhandsken är helt 
uppdragen över innerhandsken (ca 
2,5 cm) så att den inte rullar ned. Se 
till att handskmanschetten sitter åt 
ordentligt runt rockmudden.

8.  Efter avslutad påtagning och even-
tuella justeringar ska du sträcka på 
armarna och se till att handskarna 
sitter ordentligt på plats.

Byte av kontaminerad/punkterad handske under kirurgiskt ingrepp

9.  Om det går hål på en handske i när-
varo av vätska syns en mörk fläck på 
ytterhandsken där hålet uppstått.

10.  Ta av ytterhandsken genom att dra 
handskmudden över handen så att 
handsken vänds ut och in. Kassera 
den kontaminerade/punkterade 
handsken.

11.  Kontrollera om innerhandsken har 
en punktion. Om den har det, ta 
av den och byt ut den enligt lokala 
rekommendationer. Om den är hel, 
torka den med en steril servett.

Öppna en ny förpackning med rätt Biogel-
ytterhandskar som den handsken du ska byta 
ut, för att behålla färgindikeringssystemet. 
Trä på den nya ytterhandsken enligt 
anvisningarna ovan och se till att manshetten 
på ytterhandsken helt täcker manshetten på 
innerhandsken (med ca 2,5 cm) så att den 
inte rullar ned eller glider av.

För instruktionsfilmer om påtagning av handskar och operationsrockar, gå till Mölnlyckes webbplats.
Referens: 1 Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Säkra händer 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.
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5 “Handhygien genom 
desinficering eller tvätt är 

den grundläggande rutin som 
används för att garantera 

dekontaminering av händerna 
efter att handskarna tagits av2.”

Är det viktigt med handhygienrutiner efter att 
man tagit av sig skyddsutrustning?
Ja, det är mycket viktigt att utföra handhygien direkt efter 
att du tagit av dig din skyddsutrustning. Antingen rengör du 
händerna genom att desinficera dem med ett alkoholbaserat 
medel (20-30 sekunder*) eller så tvättar du händerna med tvål 
och vatten (40-60 sekunder*)17. 

Avtagning av operationsrock och operationshandskar

1.  To protect the working 
clothing (scrub suits/clean 
air suits), arms and hands 
from microbs that are 
present on the outer side 
of soiled gown and gloves, 
the gloves and the gown 
must be doffed in a spe-
cific way.

4.  Grasp gown at the shoul-
der or waist area (as in 
this picture).

 If reusable gown - untie 
surgical gown; the circula-
tor must unfasten back 
closure. 

6.  Keep arms and gown away 
from the body while turn-
ing the gown inside out 
and dispose the gown.

2.  Start with doffing the first 
soiled outer glove and 
dispose. 

3.  Continue and doff the 
second outer glove and 
dispose.

5.  Bring the neck and sleeve 
of the gown forward, over, 
and off the gloved hand, 
turning the gown inside 
out and everting the cuff of 
the glove

7.  Using the gloved fingers 
of one hand to secure the 
everted cuff, remove the 
glove, turning it inside out. 
Now using the ungloved 
hand, grasp the fold of the 
everted cuff of the other 
glove and remove that 
glove, inverting the glove 
as it is removed. Dispose 
the gloves and disinfect 
the hands.
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Surgical Gown and Glove Doffing Guide

Doffing soiled gown and gloves
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Den vanligaste överföringsvägen för bakterier i vården är via 
händerna, och därför är handhygienen den allra viktigaste 
hygienrutinen av dem alla. Alla som arbetar direkt eller 
indirekt med patientvård måste kunna leverera vården på ett 
korrekt sätt och vid rätt tidpunkt. Världshälsoorganisationen 
har kommit ut med riktlinjerna “Your 5 moments for hand 
hygiene” för handhygien:17:
1. innan du vidrör en patient
2. innan rena/aseptiska ingrepp
3. efter risk för exponering för kroppsvätskor
4. efter att du vidrört en patient 
5. efter att du vidrört något i omgivningen runt patienten
Handhygien måste utföras i alla situationer ovan, oavsett om 
handskar används eller inte17.
  
Användning av handskar för att förhindra kontaminering 
och hjälpa till att minska överföring av smittoämnen 
inom vården är bevisat effektivt, vilket bekräftats genom 
flera kliniska studier. Vårdpersonal bör icke desto mindre 
informeras om att handskar inte ger ett komplett skydd mot 
kontaminering av händerna. Smittoämnen kan komma i 
kontakt med vårdgivarens händer genom små defekter i 
handskarna eller genom kontaminering under avtagning av 
handskarna2. Det gäller både för undersökningshandskar 
och operationshandskar. Handhygien genom desinficering 
eller tvätt är den grundläggande rutin som används för att 
garantera dekontaminering av händerna efter att handskarna 
tagits av2.
 Sammanfattningsvis ska personlig skyddsutrustning 
användas i kombination med säkra arbetsmetoder och 
metoder för påtagning och avtagning, för att skydda dig själv 
och patienten och begränsa smittspridning.
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* Varaktighet för hela proceduren

Vägledande guide för avtagning av operationsrock och 
operationshandskar

1.  För att skydda arbetskläder 
(avdelningsklädsel/clean 
air suit), armar och händer 
från mikrober från utsidan 
av den nedsmutsade 
rocken och handskarna 
måste dessa tas av på ett 
specifikt sätt.

Läs mer på www.molnlycke.se
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg Tel.: 031 - 722 30 00.
Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke och Biogel är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care 
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Avtagning av nedsmutsad rock och handskar

P
15

35
43

 v
äg

le
da

nd
e 

gu
id

e 
fö

r 
av

ta
gn

in
g 

av
 

ha
nd

sk
ar

 o
ch

 r
oc

ka
r

2.  Börja med att ta av den 
första nedsmutsade 
ytterhandsken och 
kassera den.

3.  Ta sedan av den andra 
ytterhandsken och 
kassera den.

4.  Ta tag om rocken vid 
axelområdet eller midjan 
(se bild). 
Om rocken är 
återanvändningsbar – knyt 
upp operationsrocken 
och be den cirkulerande 
sjuksköterskan att öppna 
rocken baktill.

5.  Dra rockens halslinning och 
ärmar framåt, över och av 
den behandskadehanden. 
Vänd rocken ut-och-in och 
vik ner handskens mudd.

6.  Håll armarna och rocken 
borta från kroppen, vänd 
rocken ut och in och kassera 
den sedan.

7.  Använd de handskklädda 
fingrarna på ena handen 
för att fatta tag om den 
nedvikta handskmudden 
och dra av handsken så att 
den vänds ut och in. Använd 
sedan den obehandskade 
handen och ta tag om den 
nedvikta handskmudden 
på andra handen och dra 
av handsken så att den 
vänds ut och in. Kassera 
handskarna och desinficera 
händerna.


