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Uppdragsbeskrivning för hygiensköterskeresurs för kommunal vård 

Bakgrund 

Uppdragsbeskrivningen har utarbetats efter uppdrag från nätverket för länets socialchefer. 

Kompletterar avtal för hygiensköterskeresurs för kommunal vård daterad 2008-11-06. 

Beskrivningen gäller för gemensam hygiensköterska för kommunerna i Örebro län. Uppdraget 

gäller inom verksamheter enligt HSL, SoL och LSS i särskilt och ordinärt boende som avses i 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) som träder 

i kraft 1 januari 2016. 

Hygiensköterskan kan inom ramen för sin profession erbjuda: 

 Vårdhygienrond  

 Utbildning 

 Rådgivning via telefon eller mail 

 Konsultation genom besök i kommunen 

Vårdhygienrond 

Tillsammans med verksamhetsföreträdare starta upp vårdhygienrond för översyn av 

verksamhetens vårdhygieniska standard, identifiera riskfaktorer, utarbeta åtgärdsplan samt 

initiera förbättringsarbete. Initiativ tas av chef/verksamhetsföreträdare 

Utbildning 

Exempel på utbildningsområden med fokus på hygienaspekter: 

- Basal hygien och klädriktlinjer 

- Multiresistenta bakterier (MRB) 

- Gastroenteriter (diarré och kräkning) 

- Sårbehandling 

- Kateterbehandling 

- Medicintekniska produkter / hjälpmedel 

- Tvätthantering 

- Städ/avfall 

- Förrådsrutiner 

Rådgivning/Konsultation, med besök vid behov, på initiativ av aktuell chef 

Exempel: 

- Vid upprättande av lokala hygienrutiner 

- Vid utbrott av infektioner 

- Vid om-/nybyggnation 

- Vid upphandling av vårdmaterial 

- Till enhet/område där det finns uppenbara brister eller någon specifik hantering.  
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Kontaktvägar 

Telefon och e-post 

Regelbundna träffar 

 Ett möte/år med hygienläkare/smittskyddsläkare, halvdagsutbildning i Örebro, 

Karlskoga, Lindesberg. Syfte/innehåll: Ge sjukvårdsperspektivet med allt mer vård 

som övertas av kommunerna, förändringar i samhället, multiresistenta bakterier mm. 

 

 Ett möte/kommun med ledningen för verksamheter enligt HSL, SoL, LSS i ordinärt 

och särskilt boende. Flera möten kan behövas i Örebro kommun. Hygiensköterska och 

ev. hygienläkare/smittskyddsläkare deltar. 

Syftet med mötet är att lägga grunden för fortsatt samarbete, kostnadsberäkningar, 

behov och möjligheter till förbyggande åtgärder.  

Därefter genomförs ett möte/år i respektive kommun, för chefer, medicinskt ansvariga, 

hygienombud och andra nyckelpersoner, efter önskemål och gemensam planering med 

hygiensköterskan. Fler möten kan behövas i Örebro kommun. 

 Hygiensköterskan deltar minst 1-2 gånger/termin på Mas/Mar-gruppens 

nätverksmöten. Kommunens Mas/Mar fungerar, om inget annat överenskommits, som 

kontaktperson för hygiensköterskan vid exempelvis planering av årligt möte i 

kommunen. 
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