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Uppdragsbeskrivning för hygienansvarig sjuksköterska 
Gäller för: Kommunal vård och omsorg  
 

Bakgrund 
Syftet med det vårdhygieniska arbetet är att förebygga smittspridning, samt att förebygga 
uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Det är enhetschefen som har huvudansvaret för det 
vårdhygieniska arbetet på enheten. 
På varje enhet ska det finnas minst en medarbetare som har uppdraget att vara hygienombud. Inom 
varje kommun ska det också finnas hygienansvariga sjuksköterskor. 

Målsättning 
Den hygienansvariga sjuksköterskans roll är att fungera som en resursperson i vårdhygieniska frågor 
och delge kunskap till medarbetare. Målsättningen är att minska smittspridning genom att höja 
kunskapsnivån för all personal inom kommunens vård och omsorgsverksamheter. 

Hygienansvarig sjuksköterska ska tillsammans med respektive enhetschef verka för 
att: 
 stötta hygienombud 
 hygienrutiner efterföljs på arbetsplatsen. Stående punkt på sjuksköterskornas arbetsplatsträff. 
 utarbeta en gemensam strategi för förbättringsåtgärder inom det vårdhygieniska området 
 vara uppdaterad på gällande hygienrutiner  
 informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner 
 ta del av resultat från följsamhetsmätningar inom basala hygienrutiner och klädregler (BHK). 

Mätning rekommenderas en gång/månad, men minst fyra gånger/år, se protokoll SKR. 
 delta vid vårdhygienisk egenkontroll (hygienrond) en gång per år enligt Svensk Förening för 

Vårdhygien (SFVH) och att verka för att eventuella brister blir åtgärdade enligt Handlingsplan för 
vårdhygienisk egenkontroll 

 informera enhetschef om gällande hygienrutiner inte efterföljs, d v s att hygienansvarig 
sjuksköterska i samarbete med enhetschefen informerar medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) för åtgärder 

 i samråd med MAS ansvara för utbildningar och möten gällande vårdhygien för att täcka hela 
verksamheten, även omsorgen och personliga assistenter. 
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