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Bakgrund 

Vård och omsorgs miljöer är särskilt känsliga för spridning av mikroorganismer då brukare 
inom vård och omsorg är mer mottagliga på grund av ett nedsatt immunförsvar. Kunskap om 
basala klädreegler- och hygienrutiner är en förutsättning för att förebygga uppkomst av 
vårdrelaterade infektioner.  

Basala klädregler- och hygienrutiner  

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal primärvård i Göteborg och södra Bohuslän ska följas.  
Genom den här länken finner du informationen om hur du gör vid smittor, bakterier, 
löss, städning, tvätt samt magsjuka med mera. Vårdhygieniska rutiner/riktlinjer kommunal 
vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän 
Genom den här länken finner du information från Arbetsmiljöverket gällande rutin för tvätt av 
arbetskläder. Smittrisker 2018-4k 210902 (003) (av.se) AFS 2018:4 där det står: ”16 § För de 
arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg ska arbetsgivaren se till att arbetstagare tar 
av arbetskläderna när arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetskläder som 
är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov.” 

All omsorgspersonal ska en gång per år genomföra webbutbildningen: Hygienkörkort. Länk 
till hygienkörkort finns i detta dokument. 
Varje enhet ska årligen genomföra hygienkartläggning. länk till checklista 
hygienkartläggning, vägledning hygienkartläggning samt handlingsplan  
 

Rengöring av instrument 

Vid rengöring av instrument ska vårdhygiens rutiner och riktlinjer följas. Det finns 
diskdekontaminator för rengöring av instrument på två platser i förvaltningen. En på 
Flöjelbergsgatan, den andra finns placerad på Fässbergshemmets äldreboende. 

Enhetschef ansvarar för att 

• Vid behov: ta fram lokal rutin för riktlinjen utifrån lokala förutsättningar.  
• Säkerställa att riktlinjen är väl känd och tillämpas i verksamheten. 
• Årligen genomför hygienkartläggning i samverkan med hygienombud samt 

sjuksköterska med särskilt hygienansvar eller ansvarig sjuksköterska 
• Enhetschef för omsorgspersonal inom vård- och omsorg i Mölndals stad ska 

tillse att det finns personal med särskilt ansvar – Hygienombud – på varje 
enhet.  

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-rutin--och-riktlinjer/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-rutin--och-riktlinjer/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/ledningsverktyg/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/ledningsverktyg/
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• Enhetschef för sjuksköterskor inom vård- och omsorg i Mölndals stad ska 
tillse att det finns sjuksköterskor med särskilt ansvar – Hygienansvarig 
sjuksköterska – på varje enhet.  

• Ge förutsättning för all omsorgspersonal att genomföra webbutbildning: 
hygienkörkort en gång per år. 

• Ge förutsättning för så många medarbetare som möjligt ska genomföra 
självskattning via digital enkät 4 gånger årligen 

• Ge förutsättning för hygienombud att genomföra PPM Basala klädregler och 
hygienrutiner årligen. 
 

Sjuksköterska med särskilt hygienansvar ansvarar för att  
• vara verksamhetens kontaktperson i vårdhygieniska frågor 
• vara ett stöd för verksamhetens hygienombud 
• tillsammans med enhetschefer genomföra årliga hygienkartläggningar 
• genom utbildning*(1), fördjupar sig i vårdhygieniska frågor och delger verksamheten 

dessa kunskaper  
• väcka intresse och öka motivationen för kvalitets- och förändringsarbete inom det 

vårdhygieniska området  
• uppdaterad på rutiner och riktlinjer i vårdhygieniska frågor och vet var man hittar 

kunskapsbaserad information 
• i samråd med eller på uppdrag av MAS initiera årlig PPM Basala klädregler och 

hygienrutiner. 
• regelbundet samverka med övriga hygienansvariga sjuksköterskor i verksamheten 
• kontaktperson till den vårdhygieniska enheten på SU 

Hygienombud ansvarar för att 

• vara enhetens kontaktperson i vårdhygieniska frågor 
• tillsammans med enhetschef och sjuksköterska genomföra årlig hygienkartläggning 
• genom utbildning, fördjupa sig i vårdhygieniska frågor som förmedlas till kollegorna 
• väcka intresse och öka motivationen för kvalitets- och förändringsarbete på enheten 

inom det vårdhygieniska området  
• regelbundet gå igenom vad basala klädregler och hygienrutiner innebär och hur de 

tillämpas, med kollegorna på enheten 
• informera nyanställd personal om vårdhygieniska rutiner 
• vara uppdaterad på rutiner och riktlinjer i vårdhygieniska ämnen och vet var man 

hittar kunskapsbaserad information 
• i samråd med enhetschef och/ eller hygienansvarig sjuksköterska, genomföra PPM 

Basala klädregler och hygienrutiner årligen. 
• utifrån resultat från hygienkartläggning / självskattningar/ PPM Basala klädregler- och 

hygienrutiner tillsammans med EC planera och genomföra nödvändiga 
förbättringsåtgärder 
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Användbara länkar 

• Vinterkräksjuka / tarmsmitta 

• Åtgärdslista vid vinterkräksjuka – SÄBO och korttidsenhet 

• Sår - handläggning av svårläkta sår 

• Smittskyddsenheten 

• blankett för Självskattning av basala hygienrutiner 

• länk till hygienkörkort 

 

Styrdokument  
 

• Vårdhygieniska rutiner/riktlinjer för kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra 

Bohuslän 

• Kommunal vård och omsorg - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 

(vgregion.se) 

• Vårdhygien Covid-19 (vgregion.se) 

• Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård 

och omsorg. (vgregion.se) Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) 

• Smittrisker (AFS 2018:4) 

• Tandvårdslagen                         

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS  2015:10) om basala hygien i vård och omsorg 

• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

• stick och skärskada blodsmitta 

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41229/Tarmsmitta.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41206/%C3%85tg%C3%A4rdslista%20vid%20vinterkr%C3%A4ksjuka%20%E2%80%93%20S%C3%84BO%20och%20korttidsenhet.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/37931/S%C3%A5r%20-%20handl%C3%A4ggning%20av%20sv%C3%A5rl%C3%A4kta%20s%C3%A5r.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su2259-2029296069-58/native/Sj%C3%A4lvskattningsformular%20av%20basala%20hygienrutiner.pdf
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/utbildningsmaterial-och-verktyg-for-god-hygienisk-standard/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-rutin--och-riktlinjer/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-rutin--och-riktlinjer/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/kommun/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/kommun/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-149/surrogate/V%C3%A5rdhygien%20Covid-19.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-318/surrogate/Generella%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20f%C3%B6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20inom%20kommunal%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-318/surrogate/Generella%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20f%C3%B6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20inom%20kommunal%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su2259-2029296069-59/native/Folder%20blodburen%20smitta.pdf

