Film och diskussionsfrågor
I länken nedan följer en film från den kommunala våden med fokus på hygienfrågor. Det går
även bra att använda den i slutenvård och öppenvård. Efter att ni sett filmen är det bra om ni
diskuterar utifrån efterföljande frågor, till exempel på arbetsplatsträff. Fundera tillsammans
över olika situationer på er arbetsplats.

Renbäddning av säng
Diskussionsfrågor
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Gör personalen sig rena innan på ett korrekt sätt?
Förklädet hamnar på golvet, går det bra att använda det ändå?
Behöver båda använda plastförkläde och i så fall varför?
En använder handskar och den andra inte. Ska handskar användas under hela
momentet? Behövs handskar användas och i så fall varför?
Är det OK att lägga smutstvätt på golvet, eftersom det sker i boendens egen lägenhet?
Filten kastas först på golvet och läggs sedan tillbaka i sängen. Har det någon
betydelse?
Hur hanteras den smutsiga tvätten?
Hämtas örngottet ur skåpet på ett korrekt sätt?
Gör de sig rena på ett korrekt sätt efteråt?

Övriga diskussionsfrågor
Är all personal utan nagellack och konstgjorda naglar?
Hur är vår följsamhet till att använda skyddsutrustning på rätt sätt och i de moment där det
behövs?
Hur säkerställer vi att inte få handskspridd smitta?
Hur hanterar vi ren och smutsig tvätt på vår arbetsplats?

Hör gärna av er till oss på Vårdhygien om Ni har några frågor
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