
 
 
Hygienombud- Arbetsbeskrivning  
 
Vårdgivare inom vård och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att 
åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang menas att verksamheten 
uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. Ett ledningssystem 
är också en förutsättning för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt 
patientsäkerhetslagen. 
Hälso-och sjukvårdslagen anger att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk 
standard. 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vård- och omsorg och är 
resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren. För den enskilt drabbade individen är det 
förknippat med onödigt lidande och ibland med livsavgörande utgång. 
Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför ett prioriterat område. Det förebyggande 
arbetet innebär bl.a. att säkerställa att vården ska hålla en god hygienisk standard och att 
vårdgivare, personal, lokaler och utrustning har förutsättningar för att uppfylla det kravet. 
Vårdhygien är en integrerad del i all vård oavsett vårdform.  
För att kunna arbeta effektivt med vårdhygieniska frågor bör varje enhet ha minst ett 
hygienombud.   
 
Hygienombud utses av enhetschef eller motsvarande. Det är viktigt att det är ett 
personbundet ansvar och att tid avsätts för utbildning/arbete med hygienfrågor. 
 
Arbetsbeskrivning: 
 
• Vara enhetens kontaktperson i vårdhygieniska frågor. 
• Fördjupa sina kunskaper genom utbildning och förmedla dem till medarbetare. 
• Väcka intresse och höja motivationen för kvalitetssäkring och förändringsarbete inom det 

vårdhygieniska området. 
• Regelbundet gå igenom med övrig personal vad basala hygienrutiner innebär och hur de 

tillämpas. 
• Informera ny personal om vårdhygieniska rutiner. 
• Vara uppdaterad på rutiner/riktlinjer i vårdhygieniska ämnen. 
• Regelbundet genomföra hygienrond/egenkontroll tillsammans med enhetschef och utifrån 

den kartläggningen planera och genomföra nödvändiga förbättringsarbeten. 
• Vara kontaktperson till den Vårdhygieniska enheten.  
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