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Bakgrund

• Självskattning

• Verktyg för strukturerat 

ledningsarbete

• Vårdhygienisk expertis vid 
riktad insats

Vårdhygieniskt 

förbättringsarbete

Checklista för 

vårdhygienisk 

egenkontroll 

Verksamhets

chef

Eventuellt 

riktat stöd från 

vårdhygienisk 

expertis 

Upprätta handlingsplaner

för  förbättringsarbete



Lag / föreskrift Ansvar

Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9)

Riskbedömningar
Rutiner och egenkontrollprogram

Bakgrund



Förbättringshjulet



Lag / föreskrift Ansvar

Patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

Vårdgivare skall förebygga vårdskador

HSL (2017:30) ”god hygienisk standard”

SoL 2001:453 God kvalitet 

LSS 1993:387 God kvalitet

Bakgrund



Lag / föreskrift Ansvar

Basal Hygien (SOSFS 2015:10) Hygienkrav i verksamheten

Smittrisker, AFS (2018:4) Skydda arbetstagaren

Smittskyddslagen (2004:168) Ansvar smittspårning, begränsa 
utbrott

Svensk Standard 
(SS 872500:2015)

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad 
och rehabilitering för äldre med 
omfattande behov i ordinärt och 
särskilt boende



Metod

• Arbetsgrupp via SFVH

– Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, Jönköping

• Inventering befintligt material

• Testpiloter runt om i landet

– Kollegor 

– Enheter



Verktyget 

• Checklista
– påståenden för självskattning

• Vägledning

– Begreppsdefinitioner (”Vad ska vara uppfyllt?”)

– Länkar till relevant fördjupningsmateriel

• Handlingsplan

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9y5-3h9neAhWuiaYKHfsmDwsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freepik.com/free-vector/check-marks_681734.htm&psig=AOvVaw0LJ0jJoc2WGxPUmSSsN_Oz&ust=1542462638813997


Checklista

Tre moduler
• Övergripande aspekter
• Basala hygienrutiner
• Angelägna vårdhygieniska områden

• SÄBO enligt SoL och LSS
• Ordinärt boende















Checklistan

Vägledningen

Utsedd person med ansvar att hålla sig uppdaterad inom ämnet vårdhygien finns. 
Uppdrag och mandat ska vara tydligt, gärna med skriftlig uppdragsbeskrivning. Finns ingen 
sådan person faller detta uppdrag på linjechefen.

Person med definierat ansvarsområde vårdhygien finns på enheten till exempel 
hygienombud 

Övergripande aspekter



Checklistan 

Vägledningen

Handdesinfektionsmedel finns:

● i vårdtagarens lägenhet/rum innanför dörr och i hygienutrymme

● i förråd för rent och sterilt material

● i gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, desinfektionsrum och avdelningskök.

BOV - Byggenskap och vårdhygien sid 91.

Handdesinfektionsmedel finns lättåtkomligt där direkt och indirekt vård- och 
omsorgsarbete utförs 

Basala hygienrutiner

https://sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien


Checklistan

Vägledningen

Nedskriven rutin finns avseende rengöring och desinfektion av hjälpmedel samt 
medicinteknisk utrustning (exempelvis duschstol, rollator, lyft och lyftskynke, 
blodtrycksmanschett, säng och madrass). I dessa framgår hur ofta rengöring och desinfektion 
utförs, med vad och av vem.

För ytterligare information se Vårdhandboken Hjälpmedel vid fysisk funktionsnedsättning, 

Sängen, vårdbädden eller riktlinjer från lokal vårdhygienisk enhet

Rutin finns för rengöring av hjälpmedel samt medicinteknisk utrustning 

Andra angelägna områden

http://www.vardhandboken.se/Texter/Hjalpmedel-vid-fysiska-funktionsnedsattningar/Rengoring/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Sangen-vardbadden/Oversikt/
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