
 

Gäller för verksamheter inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland, 
samt verksamheter anslutna via vårdval.

För att delta bör dessa kriterier vara uppfyllda under det senaste året:  
• genomförd hygienrond 
• mätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK). 

Beskriv hur ni det senaste året har arbetat utifrån dessa frågor: 
• Har ni arbetat med ett förbättringsarbete inom området hygien? Beskriv på vilket sätt. 
• Hur har era resultat från BHK förbättrats, alternativt bevarats? Hur arbetar ni med rutiner kring 

mätningar och resultat? 
• Hur är arbetsgruppen och chefer involverade i förbättringsarbetet? 
• Hur har ni arbetat med kulturen gällande hygienfrågor på er arbetsplats? 

Är ni en verksamhet inom slutenvården bör ni även under det senaste året: 
• utfört mätningar av VRI vid regionens tillfällen (tre gånger per år). Beskriv hur resultaten från VRI 

förbättrats, alternativt bevarats. Hur arbetar ni med rutiner kring mätningar och resultat? 

 

Ansökan 
Välkomna att skicka in er ansökan via denna länk senast 2023-04-04. Vid frågor ring 010-839 13 00. 
 

Smittskydd Värmland kontaktar chefer för de enheter med bidrag som uppfyller kriterier och som 
noga beskrivit sitt kvalitetsarbete. Hygiensjuksköterskor gör sedan intervjuer med chefer och 
hygienombud på dessa enheter. Därefter utser Smittskydd Värmland årets vinnare och berörd chef 
och verksamhetschef underrättas. 

Pris 
Första pris är 5 000 kr till verksamheten. I samband med prisutdelning kommer berörd enhet 
att uppvaktas av personal från Smittskydd Värmland. 

Prisutdelning 
Priset delas ut på Internationella handhygiendagen 2023-05-05.  

Målet är att det varje år delas ut ett hygienpris i samband med denna dag. 

Vi ser fram emot er ansökan! 

Smittskydd Värmland 

Smittskydd Värmland vill synliggöra betydelsen av att regionens enheter arbetar med ett aktivt 
hygienarbete, vilket ska bidra till en minskad smittspridning, ökad kvalitet och färre vårdskador.  

Genom att tillämpa basala hygienrutiner och vara rätt klädd förebygger man smittspridning mellan 
vårdtagare och personal.  
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