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Hygienombudets roll och uppdrag  

  

Vårdgivare inom vård och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt 
kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet.  
Hälso-och sjukvårdslagen anger att vården ska vara av god kvalitet med en god 
hygienisk standard. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador 
inom vård- och omsorg och är resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren. För 
den enskilt drabbade individen är det förknippat med onödigt lidande och ibland 
med livsavgörande utgång. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför ett 
prioriterat område. 
 
Det förebyggande arbetet innebär bl.a. att säkerställa att vården ska hålla en god 
hygienisk standard och att vårdgivare, personal, lokaler och utrustning har 
förutsättningar för att uppfylla det kravet. Vårdhygien är en integrerad del i all vård 
oavsett vårdform. För att kunna arbeta effektivt med vårdhygieniska frågor bör 
varje enhet ha minst ett hygienombud.  
 
Hygienombudet är vårdhygiens förlängda arm på enheten och kan vara helt 
avgörande för den vårdhygieniska kvaliteten på enheten. Att vara hygienombud är 
ett mycket viktigt arbete och arbetet är en viktig del i att öka patientsäkerheten och 
minska vårdskadorna hos vårdtagarna/brukarna. 
 

• Hygienombud utses av enhetschef  

• Det bör vara minst en person per enhet. (Inte för stort område då man skall 
informera sina kollegor om det man får veta som hygienombud) 

• Det är viktigt att det är ett personbundet ansvar. 

• Det är viktigt att tid avsätts för utbildning/arbete med hygienfrågor 
 
Som hygienombud har du ett uppdrag att föregå som ett gott exempel, att driva 
vårdhygieniska frågor och verka för att basala hygienrutiner tillämpas, detta 
tillsammans med enhetschef.  
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Arbetsbeskrivning  
 

• Hygienombudet är enhetens kontaktperson i vårdhygieniska frågor, deltar i de 
utbildningar som anordnas och har fördjupade kunskaper inom området. 
 

• Hygienombudet väcker intresse och höjer motivationen för kvalitetssäkring och 
förändringsarbete inom det vårdhygieniska området. 

 

• Hygienombudet är uppdaterad på riktlinjer kring vårdhygien, framtagna av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och informerar kollegor  
 

• Hygienombudet är uppdaterad på Vårdhandboken och Lokala anvisningar och 
informerar kollegor. 

 

• Hygienombudet ansvarar tillsammans med enhetschef för att det på enheten 
finns framtagna lokala hygienrutiner och att dessa är kända på enheten 
 

• Hygienombudet går igenom basala hygienrutiner, hur de tillämpas och andra 
enhetsspecifika rutiner med medarbetare. Detta görs kontinuerligt  
 

• Hygienombudet ansvarar för information och introduktion till nya medarbetare i 
vårdhygieniska frågor.  
 

• Hygienombudet har kunskap om hur underhåll av teknisk utrustning som 
diskmaskin/dekontaminator sker samt att det finns rutiner för detta t.ex. 
påfyllning av diskmedel. 

 

• Tillsammans med enhetschef ansvarar Hygienombudet att genomföra 
vårdhygieniska mätningar och uppföljningar av dessa på enheten  
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_________________________    ________________________ 
Hygienombud                                Enhetschef 
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Namnförtydligande       Namnförtydligande 
Hygienombud                                 Enhetschef 


