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Hygienrond, bakgrund och syfte, vårdhygienisk riktlinje 

Vårdhygienisk egenkontrollrond, konsultrond och hygienrond på vårdenheter 
inom Region Örebro län 

Bakgrund och syfte  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen bär vårdgivaren ansvaret för att vård bedrivs med en god hygienisk 
standard. Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas personal, lokaler och utrustning som 
behövs för att en säker vård ska kunna ges. I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 anges att 
vårdgivaren ska bedriva egenkontroll samt ha ett system för kvalitetssäkring och uppföljning.  
Syftet med dokumentet är att tydligt beskriva tillvägagångssätt och ansvar för egenkontroller, hygien- 
och konsultronder på vårdenheter inom Region Örebro län. 

Definitioner och tillvägagångssätt 
Årligen utför enhetschefen tillsammans med hygienombudet egenkontroller enligt 
”Hygienrondsprotokoll, vårdhygienisk riktlinje”. Vid vårdhygieniska brister inom något av de 
områden som revideras och där handlingsplaner saknas och enheten behöver hjälp med att upprätta 
sådana, kontaktas Vårdhygien. Protokollen sparas på enheten tills ordinarie hygienrond är genomförd. 

Riktad vårdhygienisk konsultrond genomförs av enheten i samarbete med Vårdhygien om brister 
påvisats i egenkontrollen. En riktad konsultrond innebär att enheten tillsammans med Vårdhygien ser 
över de brister som framkommit. Det kan göras per telefon eller mail eller att hygiensjuksköterska vid 
behov besöker enheten. Efter konsultronden upprättas handlingsplaner och tidsplaner samt 
ansvarsfördelning. Protokollen sparas på enheten tills ordinarie hygienrond är genomförd. 

Vart fjärde år hålls en hygienrond med enhetschef, hygienombud samt hygiensjuksköterska. Det är en 
systematisk genomgång av lokaler, utrustning och arbetsrutiner. Hygienronden sker i enhetens lokaler. 
Handlingsplan upprättas med tidsplan och ansvar. Protokollen sparas på enheten tills nästa hygienrond 
är genomförd. 

Ansvar  
Verksamhetschefen ansvarar för att rutin finns för att egenkontroller och hygienronder utförs och följs 
upp.  

Enhetschefen ansvarar för att årliga egenkontroller genomförs, kallar vid behov till vårdhygienisk 
konsultrond samt rapporterar resultatet till verksamhetschefen. 

Enhetschefen ansvarar för att kalla Vårdhygien till hygienrond vart 4:e år samt rapporterar resultatet 
till verksamhetschefen. 

Vårdhygien tillhandahåller protokoll för egenkontrollrond, riktad konsultrond och hygienrond samt är 
behjälplig vid ronder och upprättande av handlingsplaner. Resultat från ronderna sammanställs av och 
sparas på enheten.  
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