
Välkommen till vår 
hygienombudsutbildning!
2023-03-15 kl: 13.30-15.30

paus: 14:30-14:40

Helen Jansson - hygiensjuksköterska
Monika Carlson - hygiensjuksköterska
Anette Andersson - smittskyddsadministratör

Smittskydd Värmland



Smittskydd Värmlands uppdrag
• Smittskyddets mål är att tillgodose befolkningens behov av 

skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar 

• Kombinerad verksamhet: smittskydd och vårdhygien

• Vårdhygien arbetar med att förebygga och förhindra 
smittspridning inom vården, samt att förebygga 
uppkomsten av vårdrelaterade infektioner
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Smittskydd
Värmland

Vårdhygien
Hälso-och sjukvårdslagen

Vården inkl. tandvård och kommunal 
vård och omsorg

Smittsamma sjukdomar
Vårdrelaterade infektioner

Råd och rekommendationer/rutiner 
för vård och omsorg

Teknik och byggnation i vårdlokaler

Smittskydd
myndighet

Smittskyddslagen
Samhälle, allmänhet, vården

Sjukdomar enligt Smittskyddslagen
Råd/rekommendationer

Nationella vaccinationsprogrammet
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Länsövergripande uppdrag
• Region Värmland 

o Centralsjukhuset i Karlstad
o Arvika sjukhus
o Torsby sjukhus
o Kristinehamn och Säffle närvårdsplatser
o Vårdcentraler, även privata VC som har avtal med regionen
o Tandvård

• Värmlands kommuner
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Enheten Smittskydd Värmland

• 1 smittskyddsläkare
• 2 bitr. smittskyddsläkare (del av tid)
• 5 sjuksköterskor hygien/smittskydd
• 2 administratörer
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Arbetsområden vårdhygien
• Hygienombudsnätverk Region Värmland
• Vårdhygieniska rutiner
• Nätverk MAS kommunerna, service/städ 
• Rådgivning och utbildning
• Fysiska uppföljningar av hygienronder och besök när behov finns.
• Uppföljningar vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygien och 

klädregler (BHK)
• Om- och nybyggnationer i vårdlokaler
• Delta i materialgrupper och vid vissa upphandlingar
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Hygienombudsnätverk
• hygienombudsträffar 4 ggr/år slutenvården
• hygienombudsträffar 4 ggr/år öppenvården

• hygienombudsutbildning för nya ombud
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Varför ska det finnas 
hygienombud?
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Din roll som hygienombud

• Du är en resursperson i vårdhygieniska frågor på din arbetsplats.
Chefen din viktiga medspelare som har det övergripande ansvaret för 
hygienarbetet.

• Du ska förmedla och delge kunskap till medarbetarna och vara 
uppdaterad på vårdhygieniska rutiner. 
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Var ska du börja??

• Se hemsida www.smittskyddvarmland.se

• Uppdragsbeskrivning, avsätt tid i samråd med din chef.

• Gör följsamhetsmätningar, BHK varje månad.

• Gå hygienrond (1 gång/år) tillsammans med chefen.

• Sjukdomar A-Ö
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http://www.smittskyddvarmland.se/
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Varför basala hygien och klädrutiner?

Smittskydd Värmland 12

Förebygga smittspridning och 
vårdrelaterade infektioner



”Välkommen som patient till Centralsjukhuset i Karlstad!” 
”Här får ungefär var tionde patient en komplikation med en vårdrelaterad 
infektion under vårdtiden. Personalen följer de flesta hygienrutinerna.”
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Hygienföreskrifter SOSFS 2015:10
Arbetskläder

• Får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får de dock även bäras vid färd mellan dessa.

• Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen.

• Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart som möjligt.

Skyddskläder

• Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett vårdmoment, ska plastförkläde, 
skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna.

• Om skyddskläder används vid vård av flera personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person.

Smycken, förband och naglar

• Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. 

• Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material inkl. nagellack.
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SOSFS 2015:10
Handdesinfektion

• Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller något annat medel med 
motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vårdmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras.

• Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är eller kan antas vara smutsiga.

• Efter vård av en patient som kräks eller har diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före 
desinfektion.

Skyddshandskar

• Skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett 
vårdmoment. Händerna ska vara torra när handskarna sätts på.

• Skyddshandskar som används i vård ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas 
mellan varje vårdmoment.
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Arbetsdräkten
• Kortärmad
• Bytas dagligen eller när den 

blivit nersmutsad
• Ingen långärmad tröja 

under arbetsdräkten 
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Om jag fryser?!

• Långärmad tröja eller värmeväst endast vid 
administrativt arbete.

• Ingen långärmad t-shirt under, men privat 
kortärmad kan användas.
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Naglarna ska hållas korta 

• Inga lösnaglar
• Inget nagellack
• Inga konstgjorda material
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Vad gäller för naglar?



Handdesinfektionsmedel (handsprit)
• Desinfektion av händer och underarmar är den i särklass viktigaste 

åtgärden för att minska smittspridning!
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När använda handdesinfektion?
• Omedelbart före patientkontakt
• Före rent arbete
• Efter patientkontakt
• Efter orent arbete
• Om man inte kan använda handsprit p.g.a. sår, eksem ska man 

inte vara i patientnära vård.
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Alkohol som desinfektionsmedel

• Alkoholen får  mikroorganismernas proteiner att 
koagulera.

• Skonsammare för huden än upprepad handtvätt med 
tvål och vatten.

• Tillsatts av återfuktande medel, t.ex. glycerol.

• Alkohol har en snabbt verkande avdödande effekt på 
bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som HIV, 
hepatit B- och C-virus och influensavirus.
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Handtvätt
• Tvätta händerna med tvål och vatten om 

händerna är synligt smutsiga.

• Efter vård av patient med magsjuka

• Viktigt att händerna är torra innan handsprit 
appliceras, annars fungerar inte 
handspriten.
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Handskar när?
• Vid kontakt med kroppsvätskor, t.ex. byte av KAD slang
• Hjälp med personlig hygien
• Hjälp vid toalettbesök
• Omläggning av sår
• Torka upp spill (kroppsvätskor och annat)
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Handskar - inte?
• Hjälp med kläder
• Hjälp med matning
• Aldrig när man tar produkter ur förråd
• Inte ha kvar handskarna av slentrian efter t.ex. morgontvätten
• Får ej användas från orent till rent moment, t.ex. sugning av 

patient.
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Plastförkläde när?
• Vid kroppskontakt med:

o Patient
o Patientsäng
o Kroppsvätska
o Avfall
o Smutstvätt
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Plastförkläde
• Alltid engångs
• Används vid kroppskontakt med patient eller risk för kontakt 

med kroppsvätska.
• Finns i olika tjocklekar, storlekar och längder. Utan ärm, lång 

ärm.
• Ska finnas tillgänglig hos alla vårdtagare med vårdbehov.
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Hår, skägg och huvudduk

• Hår och skägg ska sättas upp eller täckas vid vårdarbete så
det inte hänger ner eller stör i arbetsfältet.

• Om huvudduk används ska den fästas så den inte faller ner.
Nerhängande delar ska vara instoppade under arbetsdräkten
Den ska bytas dagligen.

Smittskydd Värmland 28
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Piercing
Piercing är tillåtet ur vårdhygienisk synpunkt så länge hålen är läkta och fria 
från infektioner.

De får inte hänga ner i arbetsfältet eller hindra användning av 
skyddsutrustning. Detsamma gäller för örhängen.
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Tatuering
Vad gäller i vården?
• Ej arbeta patientnära förrän det är läkt
• Ej förband på 
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Personalhygien - i vårdarbete är handhygien A och O
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Lika många bakterier som invånare i:

Sverige Europa Hela världen

Under en
nagel

Under
ringen I ett trasigt

nagelband



Bakterietillväxt på två ringar 
som har tryckts mot en 
odlingsplatta strax efter 
handdesinfektion. 

Bakterietillväxt på ett klock-
armband som har tryckts mot 
en odlingsplatta strax efter 
handdesinfektion. 
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Följsamhetsmätning av 
basala hygienrutiner och 
klädregler – PPM-verktyget 
och Rapportportalen

2023-03-15
Anette Andersson, smittskyddsadministratör
Smittskydd Värmland



Var hittar jag denna blankett?

Finns på Smittskydd 
Värmlands webbsida via  
Vårdhygien och därefter 
Basala hygienrutiner, 
plusboxen ”Protokoll för 
mätning av basala 
hygienrutiner och klädregler 
(BHK”.

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/basala-hygienrutiner?c=svid10_51f49f9317c1158e1c242709#svid10_51f49f9317c1158e1c242709


PPM-verktyget

Inloggning

Användarnamn: mejladress

Lösenord: skapar man själv 
via länk från noreply@skr.se

Var hittar jag PPM-verktyget?
Du hittar en länk via Smittskydd 
Värmlands webbplats – Vårdhygien –
Hygienombud under plusboxen 
”PPM-verktyget och resultat basala 
hygienrutiner och klädregler (BHK) i 
Rapportportalen”

Glömt lösenord?

Finns länk vid 
inloggningssidan.

Följ instruktioner.

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950


Mata in observationer via meny Rapportering.

Manual för registrering av basala hygienrutiner och klädregler i PPM-
verktyget (pdf)

https://www.regionvarmland.se/download/18.51fda08e17cc1137c4411c8e/1635849372507/Registrering%20av%20basala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20i%20PPM-verktyget%20INS-14325.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.51fda08e17cc1137c4411c8e/1635849372507/Registrering%20av%20basala%20hygienrutiner%20och%20kl%C3%A4dregler%20i%20PPM-verktyget%20INS-14325.pdf








”Var kan jag se mina inmatade observationer?”

• Du hittar dessa i Rapportportalen efter den 5:e i 
nästkommande månad.

http://portal.rvdl.liv.se/reports/powerbi/sjukv%C3%A5rd/kvalitet%20och%20patients%C3%A4kerhet/kvalitet/BHK-PPM-m%C3%A4tningar


Observera 
basala 

hygienrutiner

PPM-
verktyget Export av 

data

Flödet från observationer till statistik för basala hygienrutiner

Rapport-
portalen

”Q332
BHK-PPM-
mätningar”



Rapportportalen

Rapportportalen hittar du via en länk på 
Smittskydd Värmlands webbplats – Vårdhygien – Hygienombud 
under plusboxen ”PPM-verktyget och resultat basala 
hygienrutiner och klädregler (BHK) i Rapportportalen”

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/vardhygien/hygienombud?c=svid10_51f49f9317c1158e1c241950#svid10_51f49f9317c1158e1c241950








Mer information om PPM-verktyget och 
Rapportportalen



”Jag har glömt att mata in 
observationerna. Kan jag mata in 
dessa i efterhand?”
• Man har fram till den sista i varje månad på sig att 

mata in.
Exempel: För januari månad har man tid på sig fram till 
31 januari.

• Därefter stängs mätningen och verksamhetsutvecklare 
på Region Värmland exporterar över datan från PPM-
verktyget till Rapportportalen. 

http://portal.rvdl.liv.se/reports/powerbi/sjukv%C3%A5rd/kvalitet%20och%20patients%C3%A4kerhet/kvalitet/Q332%20BHK-PPM-m%C3%A4tningar


”Vad händer med mina observationer, 
hur används de?”

• Ni som hygienombud ska tillsammans med chef gå igenom era resultat och 
presentera dessa på APT och då titta på eventuella förbättringsförslag.

• Resultaten återkopplas i Områdesledning slutenvård och insatser 
mobiliseras i de verksamheter som legat lägst i följsamhet. 

• Smittskydd Värmland ska följa och delta i analysen av resultatet samt 
återkoppla till enskilda enheter med behov av riktad information till hela eller 
delar av personalgrupper.



Välkomna att höra av er vid frågor:

Smittskyddtelefon 913 00
smittskydd@regionvarmland.se
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