
Hygienombudsutbildning

Skellefteå 24 mars 2022

Vårdhygien

Hygiensjuksköterskor: Inger Andersson, Lena Lindberg, Marie Öhman



Program

13:00 Välkommen

13.15 CLD, Johan Rasmusson, infektionsläkare

14.15 Städkontroller, Petra Forsgren, kvalitetsansvarig Intern service

14.45 Fika

15.05 Vårdhygieniska nyheter och information

16.00 Utvärdering och avslut



Basala hygienrutiner_gult kort_2022.pdf (regionvasterbotten.se)

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Basala%20hygienrutiner_gult%20kort_2022.pdf


Städning covid

Slutstädning vid sjukhusvård 

När patienten har lämnat vårdrummet kan slutstädning utföras med 
basala hygienrutiner, för vägledning se dokumentet Städinstruktioner i 
vårdlokal på Vårdhygiens hemsida. 

Rummet behöver inte vädras innan slutstädning. 

Det har under pandemin inte framkommit att smitta sker av covid-19 vid 
städning. 



Slutstäd efter varje patient

När patienten skrivs ut ska säng, sängbord, larmknapp, stol, bord, övriga 
möbler, ljusramp, draperistång, TV/dator och garderobens in- och utsida, 
tvättställ och toaletter rengöras.

Städpersonalen städar toaletterna alla dagar i veckan, även helger.  



Slutstädning av vårdbädd och sängbord



Vårdhygienisk



Vilka arbetar på Vårdhygien?
Hygiensjuksköterskor:  9 personer ( 1 Lycksele, 3 Skellefteå, 5 Umeå)

Hygienläkare: 4 personer i Umeå ( 1 heltid, 3 på 20 – 50%, infektions, 
mikrobiolog)

Hygienassistenter: 3 personer ( bl a provtar och analyserar luft på op, 
vatten)

Medicinteknisk ingenjör: 1 person (ansvarar för desinfektorer och 
autoklaver)

Chefsassistent: 1 person



Ansvarsområden





Mätningar av basala hygienrutiner 
och klädregler, BHK
PPM VRI
VRI mätning 16/3, 19/10

Observationsstudier av följsamhet till BHK

Vecka 11 och 12, senast inmatning i BHKreg är 8 april. Resultat sänds till SKR.

Vecka 42 och 43, senaste inmatning 11 november

Hämta instruktioner och protokoll på Linda – Vård -Vårdhygien och smittskydd –
Mätningar



Resultat



VRI-app https://statistical-pete.shinyapps.io/Vasterbotten/



Hygienombudens roll - Förslag
Hygienombuden kan:
- 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



Hemsida egenkontroll



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









Vad händer 1 april?



Utvärdering

Kommer till er e-post



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

