
 

 

Styrelsens yttrande över motion angående nationell riktlinje kring basala hygienrutiner 

och klädsel för assistenter inom hälso- och sjukvård från medlemmen Eva Svensson. 

Motionären yrkar ”Att vi sätter upp en riktlinje kring basala hygienrutiner och klädsel, för 
assistenter inom hälso- och sjukvård nationellt”. 

Styrelsen tycker att den problemställning som berörs är angelägen. Basal hygien inom vård 
och omsorg - dvs. personalens klädsel och handhygien i syfte att minska smittspridning till 
patienter/vårdtagare – beskrivs i föreskriften Basal hygien SOSFS 2015:10. Föreskriften gäller 
personal som är anställd av en vårdgivare, t.ex. sjukhuspersonal, men omfattar inte 
personliga assistenter varken då dessa arbetar i vårdtagarens/brukarens hem eller då de 
utför omvårdnadsinsatser i samband med att vårdtagaren/brukaren är patient inom den 
öppna eller slutna sjukvården. 

I samma föreskrift påpekas att en vårdgivare ”ansvarar för att det finns sådana processer 
och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet” vilket regleras av föreskriften 
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Styrelsens bedömning: 
En vårdgivare ska därför ta ställning till i vilka situationer och på vilka sätt patientens 
personliga assistent/er kan delta i omvårdnaden. En vårdgivare kan också besluta att 
personliga assistenter aldrig kan delta i vård/omvårdnad. 
Om vårdgivaren beslutar att assistenten kan delta i omvårdnadsarbetet så ska vårdgivaren i 
en skriftlig rutin beskriva vilka villkor som gäller för detta. Detta kan gälla klädsel och 
handhygien men även egenskydd. Enklast är då att skriva att assistenten ska tillämpa samma 
rutiner som gäller för vårdpersonalen. Det bör också framgå om vårdgivaren tillhandahåller 
arbetskläder till assistenten.  

Styrelsen har tillfrågat landstingsjuristen Peter Gröön och fått hans stöd för vår tolkning dvs. 
att ”det ska finnas en riktlinje/rekommendation från vårdhygien nationellt vad vårdgivaren 
har för ansvar och vilka åtgärder som bör genomföras i ett ledningssystem gällande 
personliga assistenter”. 
 
Styrelsen föreslår: 

a. Att motionen avslås dvs. att föreningen inte utarbetar en riktlinje kring basala 
hygienrutiner och klädsel, för assistenter inom hälso- och sjukvård. 

b. Att årsmötet uppdrar till styrelsen att utarbeta en rekommendation till landets 
vårdgivare att i sina ledningssystem beskriva om och när patientens personliga 
assistent/er kan delta i omvårdnaden och vilka villkor som då gäller. 

 


