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Uppdragsbeskrivning hygienombud
Gäller för: Hälso- och sjukvård
Uppdragsgivare
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------Avdelnings-/enhetschef
Enhet
Uppdragstagare
----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Hygienombud, titel
Enhet
Eventuellt utökat ansvar inom slutenvården.
Beskrivning av rollen hygienombud
Länk mellan personal och vårdhygienisk expertis

I det förebyggande arbetet har hygienombuden en viktig roll som länk mellan
personalen på sin enhet och vårdhygienisk expertis.
(Vårdhygien på Smittskydd Värmland arbetar med att förebygga och förhindra
smittspridning inom vården samt att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade
infektioner. Arbetet består av både långsiktigt preventivt arbete och akuta insatser
och görs i samarbete med enheterna i regionen.)
Höja kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor

Målsättningen är att höja personalens kunskapsnivå för vårdhygieniska frågor och
detta uppnås på ett bra sätt genom att ha utsedda hygienombud på alla enheter som
har patientnära vård.
Chefen och hygienombuden går gemensamt igenom eventuella problemområden
inom det vårdhygieniska området på enheten och lägger en strategi för
förbättringsåtgärder.
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Ingå i organisatoriskt hygienombudsnätverk

En eller flera personer kan vara hygienombud. På vårdavdelning ska minst ett av
hygienombuden vara sjuksköterska. Hygienombuden ska ingå i det organisatoriska
hygienombudsnätverket som administreras av Smittskydd Värmland.
Ansvar och befogenheter
Har tillsammans med enhetschefen ansvar för att hygienrutiner utarbetas och
efterföljs.
Tid
Inför varje schemaperiod ses tidsbehovet över i samråd med
avdelningschef/enhetschef. Tidsåtgången för uppdraget ska schemaläggas.
Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktperson i vårdhygieniska frågor.
Vara uppdaterad angående vårdhygieniska riktlinjer.
Förmedla och delge kunskap till all personal på egna enheten.
Informera nyanställda och vikarier om hygienrutiner.
Ansvara för att följsamhetsmätningar alternativt självskattningar utförs en gång
per månad enligt Region Värmlands riktlinjer.
Genomföra hygienrond tillsammans med avdelningschef/enhetschef en gång per
år enligt Region Värmlands riktlinjer samt bistå i arbetet för att åtgärda
eventuella brister.
Delta i hygienombudsträffar.
Delta i utbildning som erbjuds.
Informera enhetschef när hygienarbete eller rutiner inte efterföljs.
Göra en sammanfattning av årets hygienarbete, som ska ligga till grund för vidare
arbete, utveckling och uppföljning.

Utökat uppdrag inom slutenvården
•

Delta aktivt i det förebyggande arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner.
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