
 

 

 

 

 

 
 

NYHETER FRÅN VÅRDHYGIEN 
 

 

 

  

Ni är många som har gjort ett fantastiskt jobb och vi kan se att 

det vårdhygieniska arbetet har tagit flera kliv framåt.  

Nu ser vi framemot att vaccinationen och restriktionerna kring 

covid-19 gör så att vi får en bra sommar inom vården.  

 
 

 

Tänk på att de flesta 

ventilationssystem fungerar 

bäst om dörrar och fönster 

hålls stängda. Då håller vi 

våra lokaler svala och 

skyddar samtidigt både 

patienter och utrustning  

från de smittor och 

partiklar som damm kan 

innehålla.  

Läs gärna den regionala 

rutinen om AC och fläktar. 

Nyhetsbrev från Vårdhygien, SÄS juni 2021 

 

Läs mer i brevet 
om: 

 

• Introduktion av nya 

medarbetare 

 

• Hantering av 

livsmedel 

 

• VRI-smart 

 

• Gör ett test! 

 

• Höstens utbildningar 

 
 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47394/V%c3%a5rdhygieniska%20aspekter%20p%c3%a5%20AC%2c%20luftkylare%20och%20portabla%20fl%c3%a4ktar%20i%20samband%20med%20Covid-19-pandemin.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47394/V%c3%a5rdhygieniska%20aspekter%20p%c3%a5%20AC%2c%20luftkylare%20och%20portabla%20fl%c3%a4ktar%20i%20samband%20med%20Covid-19-pandemin.pdf?a=false&guest=true


Hantering av 
livsmedel 
 
Under sommaren är det 
nödvändigt att du tänker 
extra på hur livsmedel 
hanteras på din enhet. 
 
Tvätta alltid händerna 
med tvål och vatten 
innan du hanterar 
livsmedel. 
 
 

Förvara mat som ska 
vara kall i kylskåp (+4° C 

- +8° C) eller vid den tem- 
peratur som står på        

förpackningen. Ta inte fram 
mer mat än vad som går åt. 

 

Låt inte livsmedel som 

ska förvaras kallt stå så 

länge i rumstemperatur 

att temperaturen i livs- 

medlet stiger. Använd till 

exempel kylbricka vid 

servering. 

 

Mat som ska sparas/ 
förvaras ska vara för- 
packade och märkta 
med produktnamn och 
datum.  
 
I Vårdhandboken kan du 
läsa mer om 
livsmedelshygien: 
https://www.vardhandbo
ken.se/vardhygien-
infektioner-och-
smittspridning/vardhygie
n/livsmedelshygien/ 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion av nya medarbetare 
Snart kommer sommarvikarier och nyanställad medarebetare som ska hjälpa 
oss i sjukvård och omsorg. Använd filmen om basal hygien i vård och omsorg 
som hjälp för att introducera nyanställda och vikarier!  

Basal hygien i vård och omsorg - Vårdhygien - YouTube 

 
VRI-smart 
Covid-19 pandemin har gjort begreppet ”basala hygienrutiner” hetare än 
någonsin. För medarbetare inom vård och omsorg är detta dock inget nytt 
eftersom en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade 
infektioner (VRI) och smittspridning inom vård och omsorg är just en god 
följsamhet till basala hygienrutiner. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den 
vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och arbetet med att förhindra VRI 

och minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier pågår ständigt. Hur 

mycket vet du om VRI? Testa dina kunskaper på sidan vri-smart.se. 

 
 
 
 

 

 
 

 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/livsmedelshygien/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/livsmedelshygien/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/livsmedelshygien/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/livsmedelshygien/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/livsmedelshygien/
https://www.youtube.com/watch?v=Yu9oEe_WV6g
https://www.youtube.com/channel/UCW671KVLfUGq7-hwdnGXAsg
https://www.vri-smart.se/


 

 



 
 
 
 
 
    

Om du missade att göra vårt test på Handhygienens 
dag den 5/5, så kan du göra det här: 

 länk 
 

https://itguiden-ext.vgregion.se/smartass/1509.guide


 

Höstens utbildningar 
Vårdhygien erbjuder hygienombudsutbildningar under hösten för er som är eller 

som kommer att bli hygienombud. Utbildningarna kommer att vara i form av fysisk 

träff om Covidsituationen tillåter, annars sker den via webben. Alla våra 

utbildningar och evenemang läggs kontinuerligt upp i Regionkalendern: 

Alla evenemang (vgregion.se) där du enkelt kan gå in och anmäla dig. Sök 

upp din utbildning under aktuellt datum.  

Under ”nyheter” kan du också hitta information om detta, och annat aktuellt: 

Vårdhygien - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se)  

 
 

Datum för hygienombudsutbildningar 
2021-09-28 och 2021-10-05 – Grundutbildning för nya hygienombud del 1 och 2. 

Alla nya hygienombud i kommunal vård och omsorg, primärvård/ närhälsa, Södra 

Älvsborgs sjukhus Borås och Skene samt Alingsås lasarett är välkomna. Här ges 

grundläggande kunskap om vårdhygien och hygieniska rutiner.  

2021-10-14 – Hygienombudsträff primärvård/närhälsa 

2021-10-19 – Hygienombudsträff kommunal vård och omsorg  

2020-10-12 – Hygienombudsträff SÄS Borås och Skene samt Alingsås lasarett 

2021-09-16 – Hygienkommitténs temaeftermiddag 

På hygienombudsträffarna tar vi upp aktuella ämnen och nyheter inom det vårdhy- 

gienska området. 

Kontakta oss 

Ring eller maila oss om du vill 

ha mer information eller undrar 

över något. 

 
Vårdhygien 

Tel: 033—616 2904 

 
e-post: 

vardhygien.sas@vgregion.se 

 

Du når oss på telefon måndag 

till fredag kl. 8 00—15 00. 

 

 

Besök oss på vår webbplats: 

Externt:  

Vårdhygien - Södra Älvsborgs 

Sjukhus (vgregion.se)  

 

Internt: 

Smittskydd och vårdhygien - 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

(vgregion.se)

Skön sommar önskar vi på Vårdhygien!  
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