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Syfte 
Att genom förebyggande åtgärder förhindra smittspridning och därigenom begränsa infektioner. 
Säkerställa hantering av riskavfall. 

 
Omfattning  
Personal på äldreboende, hemtjänst, korttidsboende, dagverksamheter, socialpsykiatri- och LSS-
boenden. 
 

Ansvar 
Patientansvarig läkare: 

• Ansvarar för att vid upptäckt smitta utreda och smittspåra, informera den enskilda och 
anhöriga samt ta de externa kostnader som eventuellt kan förekomma. 

Verksamhetschef: 

• Har ett ansvar att enhetens sjuksköterskor har/får grundläggande kunskap i vårdhygien och 
kunskap om hur vårdrelaterade infektioner förebyggs. 

• I verksamhetschefens ansvar ingår också att se till att all omvårdnadspersonal genomgår 
den webbaserade utbildningen i basala hygienrutiner som tillhandahålls av 
www.vardhygien.nu . 

• Verksamhetschef skall i samråd med MAS se till att hygienronder med deltagande av 
vårdhygien genomförs på enheten. 

• Verksamhetschef skall tillsammans med sjuksköterska och annan omvårdnadspersonal 
regelbundet genomföra självskattningar av hygienrutinerna på enheten (se 
referensdokument). 

• Verksamhetschef skall också till MAS rapportera om smitta förekommer på enheten. 

• Verksamhetschef ansvarar för att enheten har lokala rutiner för omhändertagande av 
riskavfall och att det finns ett avtal med extern utförare avseende hämtning och transport 
av riskavfall. 

• Verksamhetschefen ser till att det finns skriftliga arbetsrutiner och skyddsrutiner och en 
åtgärdsplan för omhändertagande av personer som varit i kontakt med skärande/stickande 
föremål som kan vara smittsamma. Varje incident med skärande och stickande skall 
rapporteras och följas upp av verksamhetschefen. 

MAS: 

• I förekommande fall rapportera utbrott av smitta till smittskyddsenheten och ser till att 
smittspårning görs om detta inte redan startats av ansvarig läkare. 

http://www.vardhygien.nu/
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Sjuksköterska: 

• Ansvarar för att verkställa ordination om smittspårning. Vid behov kan hygiensköterska 
från vårdhygien kontaktas enligt avtal. Hygiensköterskan kan ställa upp med rådgivning och 
hänvisning till aktuella vårdprogram samt vid behov komma ut till enheterna för 
information/utbildning. 

• Sjuksköterskan skall också förebygga smittspridning genom att informera/handleda 
personal, den enskilde och anhörig/närstående när risk för smitta finns ex. vid utbrott av 
”vinterkräksjuka”. 

 
 

Tillvägagångssätt 
Verksamhetschefen ser till att alla lokala rutiner som rör smittskydd och hygien är aktuella samt att 
dessa är kända hos personalen. Frågor kring smittskydd och hygien skall regelbundet tas upp på 
APT och/eller avdelningsmöten samt vid hälso- och sjukvårdspersonalen regelbundna möten med 
MAS. 
 

Referenser 
HSLF-FS (gemensam författningssamling) 
Livsmedelslagen SFS 2006:804 

 

Referensdokument 
Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal nätupplaga -www.1177.se  
Vårdhygien för särskilda boendeformer i Stockholms län- www.vardhygien.nu  
Hantering av riskavfall ”Handbok för hälso- och sjukvård” -www.sjukvardsradgivningen.se   
Självskattning av följsamhet av basala hygienrutiner. 
Instruktion till självskattning http://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/halso--och-
sjukvard/riktlinjer-och-rutiner-for-halso--och-sjukvard   
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