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1. 
 

ÖVERGRIPANDE ASPEKTER 
 

NEJ  
 

JA 

Följsamhet till vårdhygieniska riktlinjer 

1.1 Finns en fungerande rutin för att införa nya vårdhygieniska rutiner på enheten?    

Kompetens 

1.2.a Ingår genomgång av basala hygienrutiner och klädregler i introduktionsprogram för all ny 

vårdpersonal på enheten? 
   

1.2.b Ges all vårdpersonal på enheten möjlighet till vårdhygienisk utbildning minst en gång/år?    

Formaliserade arbetsuppgifter 
1.3.a Finns vid enheten medarbetare med ansvarsområde ”vårdhygien” (t.ex. hygienombud, 

ansvarsområden t.ex. förråd, desinfektionsrum etc.)?  

   

1.3.b Framgår det tydligt vad den/de ska arbeta med och vilket mandat den/de har?    

1.3.c Har enhetschef och hygienombud/ansvarig regelbundna träffar?    

Återkommande mätning och analys (minst 2ggr/år) 
1.4 … avseende följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler?    

Återkoppling av kunskap 
1.5.a Återkopplas resultat och erfarenheter från gjorda mätningar (enligt 1.4) regelbundet till de 

personalgrupper som berörs? 

   

1.5.b Finns en ”stående APT-punkt” på enheten där vårdhygieniska frågor diskuteras?    

Förbättringsarbete 
1.6 Är alla yrkeskategorier delaktiga i förbättringsarbetet för att upprätthålla god vårdhygien och 

förhindra smittspridning på enheten? 

   

För varje delfråga i avsnitt 1-4 sätts ett X i tillämplig kolumn 
 



 
 

2. 
 

Basala Hygienrutiner 
 

NEJ  
 

JA 

2.1 Tillhandahåller arbetsgivaren arbetskläder?    

2.2 Bär all vårdpersonal kortärmade arbetskläder i patientnära arbete?    

2.3 Finns förutsättningar för att byta arbetskläderna dagligen samt vid behov?    

2.4 Tvättas arbetskläderna på arbetsplatsen?    

2.5 Finns handsprit lättåtkomligt placerat där handdesinfektion ska utföras?    

2.6 Finns handskar och plastförkläden lättåtkomligt placerade där de ska användas?    

2.7 Följs reglerna om att inte ha långt hängande hår, bära ringar, armband eller armbandsur och att 

inte ha långa naglar, nagellack eller lösnaglar/konstgjorda naglar 
   

2.8 Finns riktlinjer för personal med nagelbandsinfektioner, sår och eksem?    

 
 

3. 
 

Tvätthantering/tvättprocess 
 

NEJ   
 

JA 

3.1 Finns det tillgång till handdesinfektionsmedel, handskar, skyddskläder och ytdesinfektionsmedel i 

tvättstugan? 
   

3.2 Finns det rutiner för var/hur smutstvätten ska förvaras?    
3.3 Händer det att smutstvätt läggs på golvet?    
3.4 Finns det rutiner för hur smutstvätt fraktas till tvättstugan?    
3.5 Finns det olika ytor för att hantera ren respektive oren tvätt?    
3.6 Torkas ren tvätt i torkskåp/torktumlare?    
3.7 Finns det rutiner för hur den rena tvätten ska hanteras och förvaras?    
 
 

4. 
 

Andra angelägna vårdhygieniska områden 
 

NEJ  
 

JA 

4.1 Finns riktlinjer för hur patienter med riskfaktorer som t.ex. sår och diarré vårdas/omhändertas?    

4.2 Finns skriftliga riktlinjer för smittrening av patientnära ytor?    

4.3 Finns skriftlig städinstruktion där det framgår var, hur ofta och när det ska städas, liksom vad 

som ska städas och av vem? 
   

4.4 Har den personal som utför städningen fått någon utbildning avseende städmetoder, 

smitta/smittspridning och basala hygienrutiner? 
   

4.5 Förvaras sterila och rena engångsmaterial i skåp, separerat från varandra?    

4.6 Finns spoldesinfektor på enheten?    

4.7 Finns diskdesinfektor på enheten?    

4.8 Finns skriftliga rutiner för insättande av kvarliggande urinkateter samt skötsel av denna?    
 
 
 
 



 
 

 
 

               
   


