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Hygienombud
Uppdragsbeskrivning
Inledning

Inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälso- och sjukvård, är
vårdrelaterade infektioner ett problem. Oavsett boendeform är det i brukarens/
patientens närmiljö som risken för smittspridning är som störst i våra verksamheter.
Därför är kunskap och förhållningssätt med basala hygienrutiner och klädregler
”BHK” väldigt viktiga.
Alla enheter inom äldre- och funktionshinderomsorg som ger vård, omsorg, behandlar och
undersöker brukare/patient ska enligt ledningen ha hygienombud som arbetar med
vårdhygieniska frågor i samverkan med sjuksköterska och enhetschef.
Enhetschef ansvarar för att hygienombud får tillräckligt med tid för att utföra sitt ansvar.

Syfte

Tillse att alla verksamheter har minst ett hygienombud som är extra kunnig i basala
hygien- och klädregler.
All hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta
innebär att den ska vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen (HSL 2017:30).
Chefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att säkra upp att
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet tillgodoses.

Ansvar och rollbeskrivning
För att få titeln och uppdraget hygienombud måste steg 1 i utbildningen,
Socialstyrelsens webbutbildning, vara avklarad och godkänd.
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Hygienombud ansvarar för att
•

bidra med kunskap i vårdhygieniska frågor och vara en god förebild på
arbetsplatsen, entusiasmera samt delge kunskap till kollegor på arbetsplatsen

•

verka för att förbygga vårdrelaterade infektioner

•

vara stöd till enhetschefen och omvårdnadsansvarig sjuksköterska i
vårdhygieniska frågor och kvalitetsförbättrande arbete

•

informera nyanställda och studenter om basala hygienregler och
hygienombudets roll

•

fånga upp frågor på arbetsplatsen och driva kvalitetsförbättrande arbete
tillsammans med enhetschefen på enheten

•

bistå enhetschefen i att utarbeta hygienrutiner och att de efterföljs på
arbetsplatsen

•

informera nyanställda och vikarier om hygienombudets roll

•

utföra hygienrond tillsammans med enhetschef på enheten 1 gång/år enligt
rutin för hygienrond och att verka för att eventuella brister blir åtgärdade samt
bidra i egenkontollsarbetet

•

informera enhetschef om gällande hygienrutiner inte efterföljs

•

utarbeta en gemensam strategi för förbättringsåtgärder inom det
vårdhygieniska området tillsammans med enhetschef utifrån egenkontroll
genomförda under året

•

vara ett stöd till enhetschefen i genomförande av följsamhetsmätningar inom
basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

•

vara observatör i de årliga PPM-mätningarna samt mata in data till SKR

•

årlig sammanfattning tillsammans med EC för att bidra till
Patientsäkerhetsberättelsen

•

delta vid nätverksträffar och fortbildning
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Utbildning och fortbildning
Grundutbildning vid nyanställning
Basala hygienrutiner i vård och omsorg (Socialstyrelsen)
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basalahygienrutiner-i-vard-och-omsorg
Använd förslagsvis Google Chrome.

I utbildningen får du lära dig om varför, när och hur du ska följa de basala hygienrutinerna
och använda dig av skyddsutrustning i ditt arbete. Genom övningar och reflektioner får du
även lära dig hur du ska tillämpa de basala hygienrutinerna och använda skyddsutrustning i
olika situationer under en arbetsdag.
För att bli godkänd på utbildningen och få ditt kursintyg behöver du slutföra följande delar:
•

Modul 1 Basala hygienrutiner samt personlig skyddsutrustning

•

Någon av modulerna 2-5. För dig som arbetar inom hemtjänst, särskilt boende, LSSboende eller i bostad med särskild service enligt SoL.
Du behöver endast välja den eller de moduler som är mest relevanta för dig.

•

Kunskapstest

•

Utvärdering
Efter genomgången utbildning tar du med ditt kursintyg till din chef.

Fortbildning 1 gång/år
•

Vårdhygiens riktade utbildningar för hygienombud

•

https://www.youtube.com/watch?v=Yu9oEe_WV6g

Referenser

I Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien inom vård och
omsorg, framgår hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

