
 

 

Anvisning- Basal hygien i vård och omsorg 
 

 

1. Syfte 
Minska risk för överföring av smittämnen i vård och omsorg. 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument 
Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg innehåller regler 

för handhygien och användning av personlig skyddsutrustning och ska tillämpas inom 

Falkenbergs kommun av alla som bedriver vård och omsorg. Detta innebär vård och omsorg 

som ges i hemtjänst i ordinärt boende, äldreboenden samt service- och gruppbostäder enligt 

LSS. Föreskriften finns i HSL-handboken på kommunens hemsida. 

3. Anvisning 
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. 

De ska därför alltid tillämpas i vård och omsorgsarbete, oavsett om det föreligger en känd 

smitta eller inte. Alla som arbetar i vård och omsorg har ett ansvar att känna till och tillämpa 

basala hygienrutiner. 

 

Kunskap 
All personal ska känna till reglerna för handhygien och användning av personlig 

skyddsutrustning. Vid nyanställning ska samtlig personal underteckna förbindelseblankett om 

att de mottagit information om basal hygien och förbinder sig att följa dessa rutiner. Se 

”Förbindelseblankett – Basal hygien” i HSL-handboken på kommunens hemsida. Det är 

också en god idé att regelbundet i samband med egenkontroll upprepa informationen till 

personalen. 

 

Egenkontroll 
Samtliga berörda verksamheter ska utföra egenkontroll på att de basala hygienrutinerna 

efterföljs. 

 

Särskilt boende ÄO  

 Utför ”Följsamhetsmätning till basala hygienrutiner och klädregler” - egenkontroll i 

form av kollegiala observationer två gånger/år. De administreras via MAS från Region 

Halland -Vårdhygien till samtliga särskilda boenden. 

 Resultatet rapporteras in till Regionen genom anvisning i mail från MAS. 

 Resultatet är godkänt om det överstiger 80 %. Resultat som understiger detta kräver 

åtgärder från chef. 
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Hemtjänst 

Boenden enligt LSS 

Boenden inom Socialpsykiatri  

Legitimerad personal 

 

 Utföra egenkontroller i form av självskattning en gång/år i september.  

 Använd blanketten ”Självskattning basal hygien” i HSL-handboken på kommunens 

hemsida. 

 Lämna ut blanketten till all personal som skattar sitt första besök en dag.  

 Chefen samlar in blanketterna och sammanställer resultatet, analyserar och vidtar 

eventuella åtgärder. Som bra resultat räknas om 90 % av all personal arbetat enligt 

basala hygienrutinerna. Resultat som understiger detta kräver åtgärder från chef. 

 Åtgärder kan ske i form av t ex information och reflektion på APT.  

 Resultatet och åtgärder rapporteras för egen regins chefer i Stratsys och privata 

utförare rapporterar till MAS. Rapportering sker i oktober. 

 

 
 

 

 


