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Uppdragsbeskrivning hygienombud
Gäller för: Hälso- och sjukvård

Bakgrund
Smittskydd Värmland arbetar med att förebygga och förhindra smittspridning inom vården, samt att
förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Detta arbete inom området vårdhygien görs i
nära samarbete med chefer och hygienombud från Region Värmlands enheter.
Det är enhetschefen som har huvudansvaret för det vårdhygieniska arbetet på enheten, men på
varje enhet ska det finnas minst en medarbetare som har uppdraget att vara hygienombud.
Tidsåtgången för uppdraget ska schemaläggas. Önskvärt är att en av hygienombuden är
sjuksköterska.

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 för Region Värmland
informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner
följsamhetsmätningar inom basala hygienrutiner och klädregler (BHK) utförs varje månad
enligt Region Värmlands riktlinjer
utföra hygienrond en gång per år enligt Region Värmlands riktlinjer och att verka för att
eventuella brister blir åtgärdade
göra en sammanfattning av årets hygienarbete som ska ligga till grund för vidare arbete,
utveckling och uppföljning
verka för ett förebyggande arbete med att minska vårdrelaterade infektioner
göra personalen delaktig i enhetens hygienarbete genom att prata om hygienrutiner,
hygienrond och resultat från följsamhetsmätningar återkommande på APT.

Hygienombudet ska också:



informera sin närmaste chef om gällande hygienrutiner inte efterföljs
delta vid utbildningar och möten som anordnas av Smittskydd Värmland.

Titel

Dokumentid

Version

Giltig t.o.m.

Sida

Uppdragsbeskrivning hygienombud

RUT-22106

1

2023-03-22

1 (2)

Uppdragsgivare

-----------------------------Datum

-----------------------------------------------------------------Avdelnings-/enhetschefens namn

----------------------------------------------------------------Enhet

Uppdragstagare

------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------Hygienombudets underskrift
Namnförtydligande

------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------Hygienombudets titel
Enhet

Dokumentet är utarbetat av: Monika Carlson

Titel

Dokumentid

Version

Giltig t.o.m.

Sida

Uppdragsbeskrivning hygienombud

RUT-22106

1

2023-03-22

2 (2)

