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23.2 Allmän information om smittskydd och vårdhygien 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anger att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk 

standard. 

Smittskydd ska motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten 

regleras i Smittskyddslagen.  

Vårdhygien är en gemensam benämning på de åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk 

standard. Vårdhygien ska tillsammans med verksamheterna arbeta för att förhindra smittspridning 

och uppkomst av vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård och bidra med rådgivning, 

utbildning och riktlinjer. Vårdhygien är också ett stöd för att hindra smittspridning av 

antibiotikaresistens. 

 

23.2.1 Regional Kommunal Hygienkommitté (RKHK) 

 Basala hygienrutiner ska användas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), oberoende 

av vårdgivare och vårdform. Det är viktigt att hygienaspekterna uppmärksammas, inte bara i det 

direkta omvårdnadsarbetet utan även när det gäller hantering av livsmedel och städning m.m.  

 Stockholms läns landsting (SLL) har en Central Hygienkommitté (CHK) som ansvarar för att ta fram 

vård-/handlingsprogram avseende olika former av hygienfrågor och smittskydd. De vårdprogram 

som antas av CHK ska följas av alla vårdgivare i länet oavsett huvudmannaskap och regiform.  

RKHK bildades i mars 2011 och är kommunernas forum till CHK. RKHK består av representanter 

från länets fyra delregioner. Syftet är att även ta till vara kommunernas specifika problem och 

intressen gällande hygienfrågor. 

Läs mera på: http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/socialtjanst-och-halso--och-

sjukvard/regional-kommunal-hygienkommitte.html  

23.2.3 Smittskyddsenhetens informationsblad  

Misstanke om urinvägsinfektion 
- Information till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre.  

Läs mera: http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Smittskydd/Dokument/PM/ESBL/Misstanke-
om-urinvagsinfektion/  

23.2.4 Handlingsprogram Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Sthlms län 

Handlingsprogrammen är framtagna av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholms län och 

fastställt av Central hygienkommitté. Handlingsprogrammen är avsett för dem som arbetar inom 

öppen hälso- och sjukvård, inklusive särskilda boenden, primärvård, på specialistmottagningar och i 

hemsjukvård samt i hemtjänst och personliga assistenter i Stockholms län. 

http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/socialtjanst-och-halso--och-sjukvard/regional-kommunal-hygienkommitte.html
http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/socialtjanst-och-halso--och-sjukvard/regional-kommunal-hygienkommitte.html
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Smittskydd/Dokument/PM/ESBL/Misstanke-om-urinvagsinfektion/
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Smittskydd/Dokument/PM/ESBL/Misstanke-om-urinvagsinfektion/
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Handlingsprogram t.ex. ESBL, MRSA och VRE finns att hämta på Vårdhygiens hemsida under 

rubriken Smittämne. Läs mera: http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Vardhygien/ 

Mikrobiologiska-arbetsmiljörisker finns Handlingsprogram vid situationer som medför risk för 

överföring av blodburen smitta till personal. Länk finns på Vårdgivarguiden: 

http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Smittskydd/Sjukdomar/Handlingsprogram/Forebygga_b

lodsmitta/  

23.2.5 Registrering av infektioner 

Registrering av infektioner (antibiotikabehandlade bakteriella infektioner och utbrottsbenägna 

virusinfektioner) utförs i särskilda boenden i Stockholms län. Infektionsregistreringen är en del av 

kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Registreringen utförs av sjuksköterska 

vid boendeenheten. BILAGA 23.2.5 Information om infektionsregistrering och Blankett 23.2.5 

Infektionsregistreringsblankett i mappen Blanketter. 

23.2.6 Folkhälsomyndigheten                                                                                                                    

Rena händer rädda liv - Allt du vill veta om handhygien 

Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta i 

vården. Det är också viktigt för att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Materialet 

har tagits fram i samarbete med företrädare för kommuner och landsting, Svensk Förening för 

Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen för att stödja vården och omsorgen att förbättra 

handhygienen. Det baseras på den dokumentation som WHO publicerat i samband med lanseringen 

av en global handhygienkampanj (Clean Care Is Safer Care) men har anpassats till svenska 

förhållanden. Läs mera under länken Folkhälsomyndigheten. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vardhygien-och-

vardrelaterade-infektioner/rena-hander-raddar-liv/  

 

 

 

http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Vardhygien/
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Smittskydd/Sjukdomar/Handlingsprogram/Forebygga_blodsmitta/
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Smittskydd/Sjukdomar/Handlingsprogram/Forebygga_blodsmitta/
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23.2.7 Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö 
 

http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Vardhygien/Dokument/Rengoring-och-

desinfektion/Rengoring-och-desinfektion/  

 

http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Vardhygien/Dokument/Rengoring-och-desinfektion/Rengoring-och-desinfektion/
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Vardhygien/Dokument/Rengoring-och-desinfektion/Rengoring-och-desinfektion/

