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Vårdhygien Hallands ansvar  

Vårdhygien Halland är rådgivande i vårdhygienfrågor inom slutenvård närsjukvård och 
kommunal vård i Halland för såväl privata som offentliga vårdgivare. 
 
Vårdhygien ansvarar för att 

 ge konsulthjälp vid utbrott; bedriva vårdhygieniska utbrottsutredningar 

 säkra tillgången på övergripande vårdhygienisk information/riktlinjer 

 ta fram riskbedömningar 

 leda utbildning i vårdhygien 

 handleda inom vårdhygienområdet 

 ge stöd i det förebyggande arbetet 

 vara expertfunktion för rådgivning under kontorstid 

 vara konsult vid om-/nybyggnation och verksamhetsförändring 

 ge tidig information om särskilda händelser i omvärlden, nationellt och internationellt 

 föra kvalitetsuppföljning av verksamheter t ex genom hygienronder och 
följsamhetsmätningar 

 följa upp statistik över vårdrelaterade infektioner för analys och förslag till förebyggande 
insatser 

 ge upphandlingsstöd avseende vårdhygieniska aspekter. 
 

Region Halland ansvarar för att information och rådgivning överförs om enskilda vårdtagare 
med särskild vårdhygienisk risk, som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 
HSL § 18 och enligt Samverkan hemsjukvård (länk). 

 

 

Kommunerna i Hallands ansvar 

De halländska kommunerna ansvarar för att 

 varje enskild vårdgivare tar ansvar för att vårdhygien är en viktig patientsäkerhets- och 
kvalitetsfråga enligt hälso- och sjukvårdslagen 

 adekvat vårdhygienisk kompetens finns 

 avsätta resurser för internutbildning och framtagande av rutiner 
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 adekvat teknisk utrustning finns och att i övrigt följa basala hygienrutiner enligt gällande 
föreskrifter 

 följa aktuella regionala riktlinjer avseende vårdhygien 

 följa upp hygienrutiner genom exempelvis registreringar och hygienronder 

 bedriva systematiskt vårdhygieniskt kvalitetsarbete i enlighet med gällande föreskrifter i 
syfte att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner, vårdrelaterat bärarskap och 
övrig smittspridning 

 följa upp och analysera statistik över vårdrelaterade infektioner 

 samverka med Vårdhygien Halland vid särskilda utbrott 

 i god tid samverka med Vårdhygien Halland inför byggnation eller verksamhetsförändring 
av lokal där kommunal vård och omsorg skall bedrivas. 

 
Kommunerna ansvarar för att denna överenskommelse följs av privata utförare med 
kommunala uppdrag inom vård och omsorg. Dessa krav ska ställas inför all upphandling av 
vård- och omsorgsverksamhet. 

 

 
 
 

Uppdaterat från föregående version 

 
Detta är första versionen av denna rutin.  Här beskrivs sedan den senaste uppdateringen.  
 

 
 


