
Implementering 
av vårdhygien 
i  två stadsdelar 
i Göteborg



All patientsäkerhet är inte vårdhygien 
men

all vårdhygien handlar om patientsäkerhet 
och vårdkvalitet

Vårdhygien och patientsäkerhet



MAS-rollen

• Lagstadgad tjänst i kommunen.

• Specialistfunktion för kommunal hälso- och sjukvård t o m 
sjuksköterskenivå. 

• Arbetar övergripande, deltar inte i patientarbete. 

• Patientsäkerhet, rutiner, ”säkra delegeringar” och Lex Maria.

• Självständig roll, sakkunnig till verksamheten och politiken (nämnd).

• Granskning men inte ”tillsyn”.

• Olika förutsättningar storstad – mindre kommun.

• Tätt samarbete med verksamhetschef HSL.



Hygiensjuksköterskerollen

• Rådgivande/rekommenderande ”God vårdhygienisk standard”

• Primärprevention/sekundärprevention

-förebygga VRI

-förebygga smittspridning

• Vårdhygienisk förbättringskultur

• Kompetenshöjning

• Stöd, tydlighet, samarbetspartner

• Verktyg/ledningssystem

• Autonomi-oberoende 



Ledningsorganisationen



Du ska veta vad 
som för smittan 
vidare och hur 

smittvägar 
bryts!

Är det viktigt 
att känna till 
smittämnen? 



Bränsle: ”få det att ta sig?”

• Föreskriften gav skjuts. Krav på ledningssystem.

• Nämnden identifierade riskområdet via patientsäkerhetsberättelsen 
”hygien”. Bristande följsamhet till SOSFS 2015:10.

• Nämnden gav ett granskningsuppdrag ( SOL, LSS, HSL).

• Prioriterade vårdhygieniskt förbättringsarbete, enligt lagar, föreskrifter 
och beslut.



Arbetsprocess

• Gemensamt koncept. Samma vårdhygieniska arbetssätt oavsett lag.

• Träffade samtliga ledningsgrupper inom SOL, LSS, HSL.

• Beslut om hygienombudsorganisation SOL, LSS, HSL.

• Utbildningsplan upprättades.

• Introduktion av ledningsverktyg.

• Aktiviteterna synliggjordes i ett årshjul.



Så här ser årshjulet ut 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Hygienombudsträff

Hygienmånad extra APT-tid

Basutbildning för nyanställda

Egenkontroll

Ledningsverktyg

Hygienombudsutbildning



Nu börjar det brinna…

• Hygienombudsutbildning med chefsmedverkan (enhetschef) med 
uppdrag att återkoppla till ledningsgrupp.

• Ledningsverktyg för kvalitetssäkring av vårdhygienisk standard.

• Utbildning och information till olika kompetensnivåer.

• Vårdhygien spännande och begripligt utan pekpinnar.

• Skapa en gemensam plattform för de olika lagarna.

• SOL, LSS och HSL betonar alla trygghet, delaktighet, integritet. 

• Målsättning: hälsa och välbefinnande.



Knepigheter

• Samarbete HSL,SOL, LSS.

• Sektorsledning efterfrågar arbete och resultat bl.a. 
egenkontroll/ledningsverktyg.

• Eget hem befrämja hälsa och rätt till kvalificerad omvårdnad utan att 
fokusera på smitta. 

• Basala hygienrutiner när, hur och på vilket sätt dvs pedagogik.

• Påföljd om basal hygien inte efterlevs?

• Ta in vårdhygien i ett tidigt skede vid nybyggnad/ ombyggnad.



KONTAKT: ingrid.lofstaf@lundby.goteborg.se
lotta.osbeck@vgregion.se


