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Vårdhygienisk konsultrond samt 
Egenkontroll Vårdhygienisk standard inom 
Region Jämtland Härjedalen
Bakgrund
Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården, är ett onödigt 
lidande för den drabbade samt resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren.
Att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning är en prioriterad 
patientsäkerhetsfråga. Det förebyggande arbetet innebär bland annat att säkerställa att 
hälso- sjuk- och tandvård ska hålla en god vårdhygienisk standard samt att vårdgivare, 
personal, lokaler och utrustning har förutsättningar för att uppfylla det kravet.

Vårdhygienisk konsultrond (hygienrond)
Enligt beslut i dåvarande Landstingsdirektörsråd för vårdhygieniska frågor finns fastställt att 
hygienronder ska utföras för alla patientnära verksamheter inom Regionen. Dnr 
LS/1424/2011.

Egenkontroll Vårdhygienisk standard
Den 4/2 2021 tog HS ledningen beslut om att inom Region Jämtland Härjedalen 
ska Egenkontroll vårdhygienisk standard göras årligen inom all patientnära vårdverksamhet.

Syfte
Syftet med dessa åtgärder är att identifiera eventuella vårdhygieniska brister samt ge 
råd/förslag till förbättringsåtgärder. 

Metod
Vid en hygienrond deltar Chef samt utsedd personal (lämpligen en usk och en ssk) som 
tillsammans med hygiensjuksköterska gör en systematisk genomgång av lokaler, utrustning 
och arbetsrutiner enligt fastställt protokoll. Hygienrond bör utföras vart tredje år.

Egenkontroll vårdhygienisk standard utförs av enhetschef i samarbete med MLU årligen.

Återkoppling/åtgärder vårdhygienisk konsultrond
Hygiensjuksköterskan sammanställer hygienrondsprotokollet. Sammanfattning sänds till 
verksamhetschef och enhetschef samt information om när återkoppling kommer att ske. 
Enheten ansvarar för att se över och åtgärda de eventuella förbättringsförslag som 
framkommit under hygienronden, dessa presenteras vid återkopplingen.

Återkoppling/åtgärder egenkontroll vårdhygienisk standard
Besvaras någon/några av frågorna i protokollet, se länk ovan, med NEJ kan kontakt med 
Vårdhygien tas för planering av åtgärder eller vid behov en riktad Vårdhygienisk 
konsultrond.

https://centuri.regionjh.se/ledningssystem/exportedfiles/16099.pdf

