
Hygienombudsutbildning

Lycksele 24 mars 2022

Vårdhygien

Hygiensjuksköterska Södra Lappland Maud Sundström



Maud hygiensjuksköterska 0950-39455

Namn tel nr etc på övriga inom vårdhygien finns på LINDA

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/vardhygien/kontakta-vardhygien



Program

13:00 Välkommen

13.15 CLD, Johan Rasmusson, infektionsläkare

14.00 Fika?

14.20 Städkontroller, Petra Forsgren, kvalitetsansvarig Intern service

14.50 Vårdhygieniska nyheter och information

15.30 Utvärdering och avslut



Clostridioides difficile

Johan Rasmusson, infektionsläkare

Kl 13-14



Program

13:00 Välkommen

13.15 CLD, Johan Rasmusson, infektionsläkare

14.00 Fika?

14.20 Städkontroller, Petra Forsgren, kvalitetsansvarig Intern service

14.50 Vårdhygieniska nyheter och information

15.30 Utvärdering och avslut



Städkontroller

Petra Forsgren, kvalitetsansvarig på Intern service



Vårdhygienisk



Vilka arbetar på Vårdhygien?

Hygiensjuksköterskor: 5 st Umeå 3 st Skellefteå 1 st Södra Lappland

Hygienläkare: 3 st Hygienläkare 1 ST läkare

Hygienassistenter: 3 MBA  Vårdhygieniska lab

Medicinsk förvaltare inom desinfektion och sterilisering: 1 person

Sekreterare: 1 chefs ass



Att vara hygienombud
Hygienombuden ska: 

- Vara kontaktlänk mellan avd.chef, medarbetare och vårdhygien i frågor som 

förebygger smittspridning 

- Delta i patientsäkerhetsteam 

- Delta i hygienombudsträffar och utbildningar 

- Initiera infektionsförebyggande insatser tillsammans med avd.chef och 

hygiensjuksköterska 

- Fortlöpande och systematiskt se över och vid behov förbättra vårdhygieniska rutiner 

samt följsamheten till rutinerna. Initiera och motivera personal till utveckling och 

kvalitetssäkring gällande vårdhygien. Utföra observationsmätningar och delta vid 

mätningar av vårdrelaterade infektioner 

- Delta vid bedömning av vårdhygienisk standard genom egenkontrollprogram. 

- Informera personal tillsammans med avd.chef 

- Rapportera vårdhygieniska avvikelser till vårdhygien tillsammans med avd.chef 

- Utvärdera vårdhygieniska insatser och resultat tillsammans med avd.chef 



Digitala hygienombudsträffar

Ca 2ggr/termin, utbildning, utbyte av erfarenheter, inspiration

Finns intresse ? 

Tips på ämnen?



Tips

Egenkontroll av vårdhygienisk standard  

Förbrukning av handdesinfektionsmedel

Uvlampa och gel

UV-box

Länkar



Egenkontroll Vårdhygienisk standard 

Ska genomföras en gång varje år

Ingår som kvalitetsindikator i patientsäkerhetsberättelse

Genomförs av avdelningschef och hygienombud

Återkoppla resultat till Vårdhygien

Rådgör med hygiensjuksköterska för stöd i åtgärdsplan









Förbrukning av handdesinfektionsmedel
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Handdesinfektionsmedel i Liter 
Beställt via Medic mellan 2015-2019 (tom nov)

Totalt i region Västerbotten

Linda – Diverportalen – Övr service - Förrådsuttag



Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=TkjnUWvF4M4

https://www.youtube.com/watch?v=XywY2QSGMDY

https://www.youtube.com/watch?v=EhPM_v09Gzs

https://www.youtube.com/watch?v=TkjnUWvF4M4
https://www.youtube.com/watch?v=XywY2QSGMDY
https://www.youtube.com/watch?v=EhPM_v09Gzs


Använd skyddsutrustning

Ta upp – bort

Ytdesinfektionsmedel

- Alkohol med tensid Des+45

- Virkon

Spill av kroppsvätskor!

Punktdesinfektion



Gula kortet



Bakterier och virus syns 
inte

• Desinfektion mellan 
patientbehandlingar 

• Tagställen 

viktiga!



Tagställen viktiga! 

Daglig rengörong av vårdbädd

Bakterier och virus syns inte





Vård av patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficile-infektion



Vård av patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficile-infektion







Checklista slutstäd

Gäller ej



Patientens 
handhygien, hur ska 

jag framföra det?

När behövs enkelrum

I vilka 
situationer ska 

jag använda 
handskar?

Jag ska väl 
föregå 
med gott 
exempel?

När ska jag använda 
plastförkläde? 

Tips att ta upp på arbetsplatsen!

Vem 
städar,rengör,desinfekte

rar vad?



Covid-19 och rutiner som finns idag Hur blir det efter 1 april?


