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METODBESKRIVNING FÖR OBSERVATIONER AV FÖLJSAMHET 
TILL BASALA HYGIENRUTINER OCH KLÄDREGLER 
 
Bakgrund En korrekt arbetsklädsel och att alla följer de basala hygienrutinerna är den 
viktigaste faktorn i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) ska personal följa de basala hygienrutinerna 
för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner.  
Mätningarna utförs 2 gånger per år inom patientnära verksamhet på: Hallands sjukhus, 
Psykiatrin Halland, Närsjukvården Halland, Capio Movement, Ambulans, diagnostik och 
hälsa, Halmstad, Falkenberg, Laholm, Hylte, Varberg och Kungsbacka kommun  
 
Utförande  
All vårdpersonal som finns på arbetsplatsen mellan klockan 07.00-07.00 ska observeras 
under ett moment (inte administrativ personal). I undantagsfall ska de personer som inte kan 
observeras, självskatta sig (ex. personen som utför observationerna och ev. nattpersonal) 
men i mesta möjliga mån ska personalen observeras.  
 
Om personal från Vårdnära Service deltar i patientnära arbete, t ex vid transport av patient 
etc, skall dessa också observeras och skrivas in i protokollen som ”Övrig personal”. 
 
Under fastställda veckor (se nedan) ska observationer göras av utbildad observatör under en 
dag. I de fall det inte är möjligt kan nästkommande dag också användas. OBS! Varje 
personal får bara observeras en gång/mätning. De personer som är ansvariga för 
observationerna väljer, i samråd med sin chef, vilken observationsdag/ar som passar bäst.  
Ett moment per personal ska observeras. Välj det första momentet som inträffar när du 
träffar den person du ska observera. Det kan vara ett möte med patienten, ex. morgontoalett, 
såromläggning, rond, undersökning, träningspass o.s.v.  
 
Under 2022 kommer mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 
ske: 

• Vecka 11-12 (mars) = Intern/regional mätning (samtliga enheter) + SKL:s nationella 
mätning. (OBS! Nationella mätningarna gäller ej Hallands kommuner och 
Folktandvården) 

Protokoll för den nationella mätningen ska vara Vårdhygien till handa senast den 
31/3. Inmatning till den regionala databasen ska ske senast den 31/3.  
 

• Vecka 40-41 (oktober) = intern/regional mätning (samtliga enheter). Inmatning till den 
regionala databasen ska ske senast den 31/10. 

 
Observatören ansvarar för att observationsdata matas in i det interna webbformuläret och 
skickas innan databasen stänger. Webbformuläret finns att tillgå på Vårdhygien Hallands 
hemsida på ”Webbplats för vårdgivare” under respektive hygienenkät (se länk). Vid det 
mättillfället då mätningen också inkluderar SKL:s nationella mätning (gäller i dagsläget 
Hallands sjukhus, privata sjukhus, närsjukvården och psykiatrisk slutenvård) skickar 
observatören snarast en kopia på det ifyllda observationsprotokollet till Vårdhygien Halland 
som ombesörjer inmatningen till SKL:s databas. Inmatningen av observationer till den 
interna/regionala mätningen sköts av observatören.  

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardhygien/foljsamhetsmatning-basala-hygienrutiner-och-kladregler/
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Beroende på arbetsplatsens storlek behövs medhjälpare. Förslagsvis mäter 2-3 personer på 
en vårdavdelning. Dela noggrant upp vem som gör vad samt att alla befintliga 
yrkeskategorier observeras. 
 
Dokumentation  
• Dokumentera ner observationerna på särskilt observationsprotokoll.  
• Alla 13 parametrar ska ifyllas per observation.  
• Fyll i enhet och datum i observationsprotokollet.  
• Dokumentet ska sparas på din avdelning/mottagning 1 år.  
• Läs noga igenom anvisningar på observationsprotokollet gällande 

observationsbedömningar.  
 
Bedömning av observationerna görs enligt kriterier på observationsprotokollet.  
Protokollet hittar du på Vårdhygiens hemsida (se länk)  
 
Registrering av resultatet  
• När observationerna är utförda, registreras resultatet på Vårdhygiens hemsida, se länk.  
• Mata in en person per webbenkätsida.  
• Inmatningen ska ske inom samma månad som observationerna är gjorda.  
• Är inga observationer inmatade presenteras arbetsplatsens resultat som noll i mätningen.  
 
För att mata in observationsdata måste ni skriva in ett lösenord i webbformuläret. Detta 
lösenord kommer att skickas ut till era chefer för vidarebefordran till er. Saknar du 
lösenordet, kontakta Vårdhygien Halland.  
 
Hämta resultat - Hallands sjukhus/Ambulans, diagnostik och hälsa  
• Tryck på start längst ner till vänster på datorn  
• Välj ikonen den här datorn  
• Välj ikonen siv alternativt lih på lthalland\public (Y:)  
• Välj mappen som heter Basala hygienrutiner - Allmän  
• Här ligger resultatet från alla arbetsplatser i PowerPoint och Excel format. Dessutom 

finns sjukhusets totala resultat.  
 
Hämta resultat - Psykiatrin i Halland  
• Tryck på start längst ner till vänster på datorn  
• Välj ikonen den här datorn  
• Välj ikonen psh på lthalland\public (Y:) 
• Välj mappen som heter Basala hygienrutiner - all personal  
• Här ligger resultatet från alla arbetsplatser i PowerPoint format. Dessutom finns 

sjukhusets totala resultat.  
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardhygien/foljsamhetsmatning-basala-hygienrutiner-och-kladregler/
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OBS! Resultat till privata vårdgivare med kommunalt uppdrag, 
Närsjukvården samt kommunala vårdgivare skickas ut separat till 
verksamheternas ansvariga via e-mail. 
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