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Riktlinje för vårdhygien inom vård- och omsorgsförvaltningen
Styrdokument
•
•

Socialstyrelsen föreskrifter (2015:10) om basal hygien i vård och omsorg
Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland,
https://samverkan.dll.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-forsjukdomar/basala-hygienrutiner

Se även
•
•
•
•
•

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete, www.socialstyrelsen.se
Tillgång till vårdhygienisk kompetens, rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner, www.socialstyrelsen.se
Folkhälsomyndighetens strategi för arbete med vårdrelaterade infektioner och
vårdhygien 2015-2018, www.folkhalsomyndigheten.se
MRSA hos personal inom vård och omsorg, www.sos.se
Samlat stöd för patientsäkerhet, webbplatsen är ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisationer, https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se

Allmänt
Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste skadetyperna inom vård- och
omsorg. Vårdrelaterade infektioner är infektioner som smitt sprids inom vårdverksamhet. Vårdhygienens övergripande arbetsområde är att förhindra och förebygga att
smittspridning sker mellan personal och mellan brukarna/patienterna.
En god vårdkvalitet och god hygienisk standard för brukare/patienter betyder att risken för att drabbas av en vårdrelaterad infektion ska vara så liten som möjligt. Patienten ska kunna förutsätta att de metoder som används för vård och omsorg tillgodoser detta krav.
Förebyggande arbete gällande vårdrelaterade infektioner
Ett sätt att följa vårdkvaliteten är att identifiera, rapportera, analysera, följa upp och
återföra erfarenheter av avvikelser och risker för avvikelser. Vårdrelaterade infektioner är en kvalitetsindikator som lyft fram i personalen skyldighet att rapportera avvikelser enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.
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I Katrineholm gäller
•

Samtlig personal ska ha kännedom om och tillämpa de hygienregler som gäller
för hälso- och sjukvård i Sörmland
Varje verksamhet/enhet ska tillämpa checklista basala hygienrutiner för
hemtjänsten och/eller särskilt boende
Varje verksamhet/enhet ska tillämpa egenkontroll och hygienrond för hemtjänsten och/eller särskilt boende
Verksamhetschefen/enhetschefen ansvarar för att hygienregler, hygienrutiner
och hygienronder genomförs inom respektive ansvarsområde
Varje verksamhet/enhet ska delta i årliga mätningen av Basala Hygien och Klädregler som genomförs i linje med ”Riktlinjen för kvalitetsregister” gällande för
PPM BHK 1
Verksamhetschefen/enhetschefen ansvarar för att kontakta MAS vid utbrott av
vårdrelaterade infektioner. MAS beslutar om eventuell inflyttningsstopp/stängning efter samråd med avdelning för vårdhygien.
Vid utbrott som påverkar verksamheten ska MAS informera Vårdgivaren och
verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

•
•
•
•
•
•

1

PPM BHK – PunktPrevalensMätning Basala Hygien och Klädrutiner
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