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I Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) framgår att 
hygienregler ska tillämpas vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. I  
verksamhet som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska föreskrifterna tillämpas vid genomförande av insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 eller 
9 LSS. Arbetsgivarens ansvar tydliggörs också i AFS 2018:4 Smittrisker. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvarar för att det finns 
sådana processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9).  

I Östergötland samverkar Linköpings kommun med Smittskydd och vårdhygien inom regionen. 
Vårdhygiens riktlinjer ska således följas även inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. 

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets 
smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Deras mål är att motverka 
spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. 

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och 
kommunal vård och omsorg. Deras uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga 
vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, 
medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård  

Frågor till vårdhygien kan ställas via telefon eller via mail till funktionsbrevlåda 

Telefonrådgivning 
08:00-16:00 
Tel. 010-103 10 52 

Funktionsbrevlåda 

Länkar 

Smittskydd och vårdhygiens hemsida för kommunal vård och omsorg 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Vardhygien-i-Ostergotland/Kommunal-vard-och-omsorg1/ 

Vårdhygiensk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland
 https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/289062/Hygienrutiner%20inom%20kommunal%20v%c3%a5rd%202020-06-16.pdf
e-utbildning för basal hygien i vård och omsorg 
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/e-utbildning/ 

Föreläsningar, filmer och bildspel   
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Vardhygien-i-Ostergotland/Kommunal-vard-och-omsorg1/Verktygslada/ 

http://www.linkoping.se/
mailto:vardhygien@regionostergotland.se
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Vardhygien-i-Ostergotland/Kommunal-vard-och-omsorg1/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/289062/Hygienrutiner%20inom%20kommunal%20v%c3%a5rd.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/e-utbildning/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Vardhygien-i-Ostergotland/Kommunal-vard-och-omsorg1/Verktygslada/


Uppföljning/kvalitetssäkring  

 
Egen kontroll  
Följande dokument kan användas för egen kontroll inom verksamheten för att säkerställa en vårdhygienisk standard.  
 
Egenkontroll vårdhygienisk standard 
 
Självskattningsformulär: Basala hygien- och klädregler  
 
Observationsformulär och manual 
 
Aktivitetskalender med instruktion  
 
Mall aktivitetskalender 
 
 
Lagar  
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf 
 
Socialstyrelsens föreskrifter om Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf 
 
 
AFS 2018:4 Smittrisker 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/ 
 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/351663/F%c3%b6rslag%20hygienrond%20s%c3%a4rskilt%20boende.docx
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/351663/Sjalvskattningsformular%20och%20rutinbeskrivning%20Kommunen%202018-11-14.doc
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/351663/Observationsformul%c3%a4r%20och%20manual%202018-11-13%20kommun.doc
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/351663/Aktivitetskalender.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/351663/Aktivitetskalender%20tom.docx
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/

