
 

Checklista för vårdhygienisk egenkontroll – Sjukhusvård, del i ”Ledningsverktyg för God 
vårdhygienisk standard” 
 
 
Syfte 

Tillhandahålla ett verktyg för bedömning av enhetens vårdhygieniska standard som en del i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 
Genomförande 

• Genomförs årligen  
• Linjechef ansvarar för genomförandet tillsammans med medicinskt ledningsansvarig. 
• Vid svar nej i checklistan upprättar linjechef handlingsplan för att åtgärda identifierade risker.  
• Vid oklarheter och behov av stöd kontakta ert kontaktteam på Vårdhygien. 
 
  

Enhet/verksamhet: _________________________________________________________ Datum:__________________________ 

Linjechef: _________________________________________________________   
 Namn   

Medicinskt lednings-
ansvarig: 

 
_________________________________________________________ 

  

 Namn   

Behov av handlingsplan  Nej �   Ja �  Om ja, ange nummer på fråga och planerat datum för när det ska vara åtgärdat.  

Fråga nr Åtgärdat  (datum)    
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 Grundläggande vårdhygieniska principer Nej Ja 

1 Känner alla medarbetare inom enheten till vilka rutiner som ingår i riktlinjen ”Grundläggande Vårdhygieniska principer”?    

2 Har alla medarbetare kunskap om och kan värdera olika riskfaktorer för smittspridning hos patienter inför placering på enheten?  
 

  

3 Har sjuksköterska på enheten handlingsberedskap och mandat för att, dygnet runt, omdisponera behovet av eget rum exempelvis vid 
vård av patient med diarré? 
 

  

4 Finns uppdaterade checklistor avseende patientnära städning, utrustning som delas och slutstädning? 
 

  

5 Har alla medarbetare som utför städning och rengöring den kunskap som krävs?   
 

  

6 Har alla medarbetare som hanterar livsmedel den kunskap som krävs för säker livsmedelshantering på enheten?     

7 Informerar vårdpersonalen patienter om vikten av handhygien och vid behov hjälper till att utföra denna?  
 
 

  

8 
 

Följer du kontinuerligt upp fråga 1-7  genom samtal och observationer av medarbetarna samt ger återkoppling till enskild 
medarbetare om brister i följsamhet förekommer? 
 

  

 Basala hygienrutiner Nej Ja 

9 Har du som linjechef definierat vilka situationer som innebär ökad risk för smittspridning? Driver du ett kontinuerligt arbete för att 
skapa en gemensam bild hos medarbetarna för hur och när skyddsutrustning som visir, plastförkläde och skyddshandskar används?   

10 Får alla nyanställda medarbetare, studenter med flera genomgång av enhetens definierade situationer där ökad risk för smitt-
spridning finns och i vilka situationer skyddsutrustning ska användas? 
 
 
 

  

11 Finns allt material för att tillämpa basala hygienrutiner standardiserat uppsatt vid alla platser där patient- och vårdrelaterat arbete 
förekommer?  
 

  

12 Då arbetskläder bärs, är samtliga förutsättningar för att tillämpa basala hygienrutiner uppfyllda hos alla medarbetare?   

13 Följer du kontinuerligt upp frågorna 9 – 12 genom samtal och observationer av medarbetarna och lokaler, samt vid behov ger 
återkoppling till enskild medarbetare och tillser att lokaler optimeras?  
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 Aseptiskt handhavande Nej Ja 

14 Har alla medarbetare kunskap och följsamhet till hur olika produkters renhetsgrad bevaras fram till användning hos patient, genom 
korrekt förvaring och hantering? 
 

  

15 Kontrolleras och underhålls disk- och spoldesinfektorer samt eventuell desinfektor för värmekänsliga endoskop enligt rutin och 
tillverkares anvisning?  
 

  

16 Följer du kontinuerligt upp frågorna 14 - 15 genom samtal och observationer av medarbetarna, förråd och medicinskteknisk 
apparatur samt vid behov ger återkoppling till enskild medarbetare och åtgärdar eventuella brister?  
 

  

 Vårdrelaterade infektioner Nej Ja 

17 Använder verksamheten Infektionsverktyget för att systematiskt ta ut data gällande VRI och analysera informationen?   

18 Utvärderar alla medarbetare kontinuerligt behov av kvarliggande urinkatetrar?   

19 Följer du upp frågorna 17- 18 systematiskt? 
 

  

 Övergripande vårdhygieniska aspekter Nej Ja 

20 Har du som chef uppgifter om alla medarbetares/studenters immunitet mot vattkoppor och mot övriga infektioner i enlighet med 
”Vaccination för medarbetare inom VGR”?   

21 Arbetar du aktivt för en kultur på enheten där det är accepterat att medarbetare påminner och säger till varandra om vårdhygieniska 
riktlinjer och rutiner inte följs? 
 

  

22 Har alla medarbetare kunskap om stick- och skärskador samt exponering för blod, både förebyggande åtgärder och åtgärder som ska 
vidtas vid exponering?  
 

  

23 Sker risk- och konsekvensanalys ur vårdhygieniskt perspektiv i samband med förändrade arbetsrutiner och/eller organisatoriska 
förändringar?   

 

3 
    Utarbetat av Vårdhygien  
    Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
    Reviderat: 2019-05-06       
 


