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Egenkontrollrond vårdhygienisk standard, förklaringar till 
protokollet, för verksamhet inom kommunal vård och omsorg 

En gång per år utför enhetschef tillsammans med hygienombud, sjuksköterska och 
arbetsterapeut egenkontroller enligt protokoll ”Egenkontrollrond Vårdhygienisk standard”. 
Vid brister inom något av de områden som revideras och där handlingsplaner saknas eller 
enheten behöver hjälp med att upprätta sådana, kontaktas Vårdhygien för en riktad 
konsultrond.  
Med handlingsplan menas att enheten gör en plan för hur man ska åtgärda de eventuella 
brister som uppmärksammas samt en tidsplan för när bristerna ska vara åtgärdade.  
Efter konsultronden upprättas handlingsplaner och tidsplaner samt ansvarsfördelning. 
Protokollen sparas på enheten i fyra år. 
 
Avsnitt 1, Övergripande aspekter: 
Det första avsnittet innehåller frågor av övergripande karaktär. Alla medarbetare som arbetar i 
vårdtagarnära vård bör ha kännedom om Vårdhandboken och Smittskydd & Vårdhygiens 
hemsida för att själva kunna ta del av aktuell information. Vårdhygiens hemsida grundar sig 
på Vårdhandboken men har utvecklats för att passa lokala förutsättningar. Utöver dessa 
riktlinjer kan enheterna ha ytterligare vårdhygieniska rutiner som i så fall bör vara utarbetade i 
samråd med Vårdhygien. 
Alla medarbetare i vårdtagarnära vård är skyldiga att känna till föreskriften om basala 
hygienrutiner, SOSFS 2015:10. Man ska också ha kännedom om Riktlinjer för basal hygien 
inom den kommunala hälso-och sjukvården i Region Örebro län. Möjlighet till kontinuerlig 
fortbildning inom ämnet Vårdhygien bör kunna erbjudas. 
Alla enheter ska ha minst ett hygienombud. 
Punktprevalensmätningar, PPM-BHK (basala hygien- och klädregler) är önskvärt att enheten 
genomför. Återkoppling av resultat och erfarenheter är en viktig del i enhetens förbättrings-
arbete. Det är hygienombudets och enhetschefens ansvar att återföra dessa resultat och 
erfarenheter till de personalgrupper som berörs. Att delta i Folkhälsomyndighetens årliga 
HALT mätning är ett bra sätt för verksamheten att få en överblick hur andelen vårdrelaterade 
infektioner och antibiotika förbrukning ser ut. För att kunna delta i HALT mätningen behöver 
vårdtagaren vara inskriven i senior alert. 
Viktigt är också att patientansvarig läkare är delaktig i enhetens förbättringsarbete för att 
motverka vårdrelaterade infektioner samt aktivt arbeta med frågan om rationell 
antibiotikaanvändning för att förhindra antibiotikaresistens.  
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Avsnitt 2, Basala hygienrutiner: 
I det här avsnittet anges hur man arbetar efter de basala hygienrutinerna samt om vårdtagare 
och anhöriga får information om handhygien. 
Avsnitt 3, Andra angelägna vårdhygieniska områden: 
Med skriftliga rutiner menas att det finns dokumenterat vilka rutiner enheten har. Antingen 
som checklistor eller i enhetens övergripande rutiner/arbetssätt. Detta bör finnas för att 
rutinerna alltid ska se likadana ut oavsett vem/vilka som arbetar. Enhetschefen har ansvar för 
att rutinerna är kända av berörd personal och att MAS får kännedom om dessa. 

Det ska finnas staädrutin föä r utrymmen daä r vaå rdtagare vistas. Staädenheten har 
nedskrivna rutiner föä r hur de ska staäda öch graänssnitt mellan staädpersönalens öch 
persönalens ansvar. Detta ska enhetens persönal ha kaännedöm öm. Generellt kan saägas 
att persönalen ansvarar föä r vaå rdtagarnaä ra staädning öch desinfektiön av tagytör.  

Ytskikt öch möä bler i vaå rdtagarnaä ra miljöä er paå  vaå rd-öch ömsörgsböenden ska gaå  att 
törka av med desinfektiönsmedel eller tvaä ttas. Hjaä lpmedel föä r flergaångsbruk öch 
medicinteknisk utrustning ska taå la tvaä tt öch/eller desinfektiönsmedel. 

3.1, Städ-, tvätt- och avfallshantering samt livsmedelshantering 

3.1.a: Det ska framgaå  i rutinerna hur öch hur öfta de ölika lökalerna ska staädas. De ska 
gaä lla laä genhet/vaå rdrum samt andra utrymmen daä r vaå rdtagare vistas. 

3.1.b: Det ska framgaå  i rutinerna hur öch hur öfta de ölika föä rraåden ska staädas. I föä rraåd 
föä r saå rvaå rdsmaterial aä r det saä rskilt viktigt att ha staädrutiner. De ska gaä lla hyllör, skaåp, 
laådör öch gölv. Gölv ska haå llas fria fraån kartönger/föä rpackningar etc. föä r att underlaä tta 
möppning.  

3.1.c: Det ska framgaå  i rutinerna hur öch hur öfta sköä ljrum ska staädas. De ska gaä lla 
hyllör, baänkytör öch gölv. Checklista föä r köntröll av spöl- öch diskdesinfektör ska finnas. 
Köntröllerna innefattar regelbundna funktiönsköntröller söm göä rs av 
ömvaå rdnadspersönal öch aå rliga pröcessköntröller söm utföä rs av leverantöä ren. Gölv ska 
haå llas fria fraån kartönger/föä rpackningar etc. föä r att underlaä tta möppning.  

3.1.d: Det ska finnas rutiner föä r hur öch hur öfta laäkemedelsrum ska staädas. De ska gaä lla 
hyllör, skaåp, laådör, kylskaåp (aä ven temperaturköntröll) öch gölv. Gölv ska haå llas fria fraån 
kartönger/föä rpackningar etc. föä r att underlaä tta möppning.  

3.1.e: Det ska finnas rutiner föä r hur öch hur öfta avdelningsköä k ska staädas. De ska gaä lla 
hyllör, skaåp, laådör, kylskaåp/frys öch gölv. Gölv ska haå llas fria fraån 
kartönger/föä rpackningar etc. föä r att underlaä tta möppning.  
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3.1.f: Det ska finnas rutiner föä r livsmedelshantering. De ska gaä lla temperaturköntröll av 
varm mat samt kylskaåp/frys. Om enheten har buffeéservering till vaå rdtagarna ska det 
finnas rutiner föä r hanteringen. 

3.1.g: Det ska finnas rutiner föä r rengöä ring av gemensamma hjaä lpmedel (lyftskynken 
etc.) öch medicinteknisk utrustning (blödtrycksmanschetter etc.). Det ska framgaå  hur 
öch hur öfta de rengöä rs.  

3.1.h: Riktlinjer föä r tvaä tt- öch avfallshantering finns paå  Vaå rdhygiens hemsida. All 
persönal söm har vaå rdtagarnaä ra köntakt ska ha kaännedöm öm dessa. 

3.2, Hantering och förvaring 

3.2.a: Sterila öch höä ggradigt rena prödukter maå ste föä rvaras saå  att renhetsgraden 
bevaras fram till vaå rdtagaren. Det innebaä r att prödukterna ska föä rvaras i saä rskilt 
avskilda föä rraåd eller i separata staängda skaåp i annat föä rraåd. Transpörtföä rpackningar faå r 
inte föä rvaras i sterilföä rraåd. Det ska finnas möä jlighet att sprita haänderna innan man 
hanterar prödukterna. 

3.2.b: Basala hygienrutiner är nödvändiga vid hantering av ren tvätt så att renheten bevaras 
och risken för återsmutsning minimeras. Den rena tvätten bör förvaras på avskild hylla eller i 
skåp och får inte förvaras i våtutrymme. Detta gäller personalkläder samt vårdtagaren kläder 
och andra textilier som ska användas i vårdtagarnära vård. 

3.2.c: Det ska finnas rutiner föä r saå römlaäggning. De kan se ölika ut beröende paå  öm man 
anvaänder ren eller steril metöd. Oavsett vilken metöd man anvaänder saå  aä r det viktigt att 
man arbetar aseptiskt. Omlaäggningsmaterial saå söm föä rband, lindör öch tejp samt 
instrument, t ex saxar öch pincetter, ska föä rvaras öch hanteras saå  att de behaå ller sin 
renhetsgrad fram till vaå rdtagaren. Det ska finnas möä jlighet att sprita haänderna innan 
man hanterar prödukterna. OÖ verblivet material kastas öch faå r inte laä ggas tillbaka i 
föä rraådet.  

3.2.d: Det ska finnas rutin föä r KAD behandling/vaå rd saå  att risk föä r infektiön öch skada 
undviks. 

Övrigt: 

3.3: Rutiner kring legiönellaföä rebyggande aå tgaä rder finns paå  Vaå rdhygiens hemsida. De 
innefattar b.la rekömmendatiöner föä r spölning av duschar. Enhetschefchef ska ha 
kaännedöm öm dessa. 

3.4: Rutiner föä r screening av multiresistenta bakterier (MRB) hös vaå rdtagare öch 
persönal finns paå  Vaå rdhygiens hemsida. De uppdateras regelbundet öch all persönal 
söm har vaå rdtagarnaä ra köntakt ska ha kaännedöm öm dessa. 
 

 


