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Senast uppdaterad

Uppdragsbeskrivning för Hygienansvarig sjuksköterska i vård och omsorg
Mölndals Stad
Uppdraget som Hygienansvarig sjuksköterska innebär
 att du är verksamhetens kontaktperson i vårdhygieniska frågor
 att du är ett stöd för verksamhetens hygienombud
 att du, genom utbildning*(1), fördjupar dig i vårdhygieniska frågor och delger verksamheten dina
kunskaper
 att du väcker intresse och ökar motivationen för kvalitets- och förändringsarbete inom det
vårdhygieniska området
 att du är uppdaterad på rutiner och riktlinjer i vårdhygieniska frågor och vet var man hittar
kunskapsbaserad information
 att du, i samråd med eller på uppdrag av MAS initierar självskattning/ egenkontroll
 att du regelbundet*(2) samverkar med övriga hygienansvariga sjuksköterkor i verksamheten
 att du är kontaktperson till den vårdhygieniska enheten på SU
Datum

Enhet/ avdelning

Enhetschef/ namn

Hygienansvarig sjuksköterska/ namn

*(1) utbildning sker i samråd med enhetschef/ MAS och Vårdhygien
*(2) i samråd med enhetschef HSL

Hygienkrav enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg;
SOSFS 2015:10 (M och S)
Den som utför arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård), eller med arbetsmoment
som
innebär fysisk kontakt med den som har beviljats insatsen (omsorg) ska, där det finns risk för överföring
av smittämnen, iaktta följande:
 arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får de dock även bäras vid
färd mellan dessa.
 arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen.
 arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, ska
de bytas så snart som möjligt.
 om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett
vård- eller omsorgsmoment, ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas
utanpå arbetskläderna.
 om skyddskläder(plastförkläde) används vid vård av eller omsorg om flera personer efter varandra,
ska de bytas mellan varje person.
 underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller
motsvarande.
 naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.
 händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel
med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment.
 händerna ska vara torra innan de desinfekteras.
 händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är eller kan antas vara
smutsiga.
 efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller har diarré ska händerna alltid tvättas med
vatten och flytande tvål före desinfektion.
 skyddshandskar ska användas, om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett
vård- eller omsorgsmoment.
 händerna ska vara torra när handskarna sätts på.
 skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet.
De ska bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment.
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