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Registrering av basala hygienrutiner och klädregler i PPM-verktyget 

Gäller för: Folktandvården Värmland, Hälso- och sjukvård, Kommunal vård och omsorg   

Gör så här: 
• Klicka på länken: https://ppm.vantetider.se eller skriv in adressen i webbläsaren. 
• Logga in med användarnamn (din mejladress) och lösenord (som du själv skapat via mejl 

från SKR eller via ”Glömt lösenord”, se nedan). Om ny användare eller problem med 
inloggningen kontakta Smittskydd Värmland, se kontaktuppgifter sist i dokumentet.  
 

 
 

• Välj Basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete på menyn Rapportering.  
 

 
 
Välj rätt månadsmätning. 

 
 

 

https://ppm.vantetider.se/
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• Sök efter din enhet i rutan Ange enhetsnamn genom att ange några tecken i namnet, till 
exempel akutmott eller 12. Du kan också söka efter din enhet via Bläddra och sedan 
vidare ner i strukturen.  Om du inte hittar din enhet kontakta Smittskydd Värmland.  
 

 
 

• Klicka på enhetsnamnet som sedan lägger sig under Enhet.  
Klicka därefter på Lägg till personal.  
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• Välj yrkesgrupp vid rutan Yrkeskategori nedan. 
• Registrera resultaten på de åtta frågorna via Ja eller Nej. Fyll inte i ”ej relevant”. 
• När observationen (= en personal) är färdigregistrerad - klicka på Spara. 

 

  
 

• Ett löpnummer visas för den aktuella registreringen. Trots uppmaning att skriva ner detta 
löpnummer behöver du inte göra det.  
Ny registreringsruta kommer fram för ny observation.  

• Genom att klicka på Punktprevalensmätning ovanför menyraden, återkommer du till 
startsidan.  

 
(Grundmaterial hämtat från SKR – Sveriges Kommuner och Regioner.) 

 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter till Smittskydd Värmland: 
Mejl:  smittskydd@regionvarmland.se 
Telefon: 010-839 13 00 

 

 

 
Dokumentet är utarbetat av: Anette Andersson   
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