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Uppdragsbeskrivning för hygienombud 
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 
Hygienombudets roll är att fungera som en resursperson i vårdhygieniska frågor och delge kunskap 
till kollegor på arbetsplatsen. Målsättningen är att minska smittspridning genom att höja 
kunskapsnivån för all personal på enheten. 

Hygienombudet ska tillsammans med chefen ansvara för att: 
 hygienrutiner utarbetas och efterföljs på arbetsplatsen 
 utarbeta en gemensam strategi för förbättringsåtgärder inom det vårdhygieniska området 
 vara uppdaterad på gällande hygienrutiner  
 informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner 
 följsamhetsmätningar inom basala hygienrutiner och klädregler (BHK) utförs en gång/månad, 

men minst fyra gånger/år, se protokoll SKR. 
 utföra 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 

 göra personalen delaktig i enhetens hygienarbete genom att prata om hygienrutiner, 
hygienrond och resultat från följsamhetsmätningar återkommande på arbetsplatsträffar (APT). 
Hygien ska vara en stående punkt på APT. Hygienombuden ska få tillfälle att undervisa och 
informera sina medarbetare. 

 informera sin närmaste chef om gällande hygienrutiner inte efterföljs 
 delta vid utbildningar och möten gällande vårdhygien 
 skriva en årlig sammanfattning över hygienarbetet som skall ligga till grund för 

patientsäkerhetsberättelsen. 
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https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner.10973.html
https://sfvh.se/protokoll-for-vardhygienisk-standard-i-sarskilda-boendeformer
https://sfvh.se/protokoll-for-vardhygienisk-standard-i-sarskilda-boendeformer
https://sfvh.se/protokoll-for-vardhygienisk-standard-i-sarskilda-boendeformer

