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Samverkan mellan Vårdhygien Region Jämtland Härjedalen och 
Jämtlands läns åtta kommuner.
Inledning
Parternas både gemensamma och separerade ansvar är att upprätthålla basal vårdhygien internt i den 
egna verksamheten. Vårdhygien är regionens infektionsförebyggande enhet med ett huvuduppdrag 
att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar inom hälso-, sjuk-och tandvård 
samt vårdrelaterade infektioner. Arbetet är länsövergripande och sker genom epidemiologisk 
övervakning, smittspårning, information och utbildning, samt bistå allmänheten med råd. När 
kommunerna har behov av spetskompetens tas kontakt med Vårdhygien, och Vårdhygien tar kontakt 
med kommunerna vid identifierade behov.
Smittskyddets uppdrag är till skillnad från Vårdhygien att arbeta smittförebyggande ut mot samhället.

Tillgång till vårdhygienisk expertis innebär
 I första hand rådgivning i vårdhygieniska frågor till medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

(MAS) och chefer. I andra hand till omvårdnadsansvariga sjuksköterskor.
 Utbildning i vårdhygieniska frågor för vård- och omsorgspersonal samt chefer och MAS. 

Dessa utbildningar kan ske på plats, via länk eller via inspelade filmer. 
 Egenkontroll vårdhygienisk standard utformad från SFVH (Svensk förening för vårdhygien) 

görs årligen av enheterna. Dessa kontrollers resultat avgör behov av vårdhygienisk 
konsultrond tillsammans med hygiensjuksköterska på plats. 

 Utöver ovanstående punkt kan vårdhygienisk konsultrond initieras av hygiensjuksköterska. 
 Vårdhygien övervakar det epidemiologiska läget och utreder eventuell förekomst och 

spridning av mikroorganismer.
 Råd och stöd ges till MAS vid utarbetande av hygienrutiner.
 Råd och stöd ges vid planering av ombyggnationer inom SÄBO. Vid nybyggnationer och 

större projekt kan kommunerna behöva köpa in extra vårdhygienisk expertis.
 Ge råd och stöd vid upphandling i mindre omfattning tex diskdesinfektor.
 Hjälp vid utredning och smittspårning vid misstänkta/konstaterade utbrott.

Kommunens ansvar för att
 systematiskt bedriva kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9)
 rekommenderad utrustning finns för att följa basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10) och 

uppfylla kravet för god hygienisk standard och följa Arbetsmiljöverket, smittrisker (AFS 
2018:4)

 utarbeta och följa hygienrutiner
 egenkontroll vårdhygienisk standard utförs kontinuerligt
 avsätta resurser för utbildning och internt stöd vid utredning och smittspårning
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 övervaka infektionsläget och vara uppmärksam på smittspridning i vård och omsorgsmiljö 
 kontakta vårdhygien tidigt och samverka vid utbrott av smittsamma sjukdomar eller 

infektioner
 kontakta vårdhygien vid brister som kräver specifik kompetens

Former och omfattning för samverkan
 Vid vårdhygienisk konsultrond skriver hygiensjuksköterskan förslag till förbättringsåtgärder 

som chef och MAS får. 
 Vårdhygieniska frågor lyfts löpande via LSG Patientsäkerhet (Lokal samverkansgrupp) där 

hygiensjuksköterska deltar.
 Hygiensjuksköterskor deltar vid MAS möte minst en gång per år, sammankallande är MAS. 

Vid detta möte utvärderas föregående verksamhetsår samt planering inför nytt 
verksamhetsår.

 Vid utbrott av smittsamma sjukdomar kan regionens vårdhygien tillsammans med länets 
Smittskydd sammankalla MAS, enhetschefer och verksamhetschefer till ett möte med kort 
varsel.

Vid pandemi eller annan händelse som kräver större insatser inom vårdhygien

Detta tillägg har skapats efter covid-19 pandemin där behovsanalysen visat behov av förstärkning enligt följande:

 Ovanstående insatser under rubriken Tillgång till vårdhygienisk expertis kan behöva begränsas.
 Av kommunen utsedda personer erbjuds utbildning inom smittspårning för att stödja 

kommunernas chefer i sitt smittspårningsarbete.
 Av kommunen utsedd person inbjuds till avstämningsmöten för genomgång av exempelvis 

smittspårning, genomgång av uppdaterade rutiner mm. Vid mötet finns tillgång till 
vårdhygienisk expertis.

Dokumentet revideras vid behov.


