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Rutin, samverkansavtal gällande vårdhygien mellan 

länets 14 kommuner och Region Norrbotten 
 

Bakgrund 
Vårdrelaterade infektioner kan i hög grad förebyggas genom ett systematiskt 

kvalitetsarbete, samverkan samt tillgången till expertkunskaper inom området. Det är 

respektive huvudmans ansvar att säkerställa att rätt kompetens finns och att fastställda 

hygienrutiner efterföljs. Att förebygga infektioner och smittspridning är en viktig del i 

verksamheternas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

Samverkan  
Syftet med samverkansavtalet är att skapa förutsättningar för en god vårdhygienisk 

standard i länets kommuner. 

Region Norrbotten ska genom enheten för Vårdhygien samverka med kommunerna för att 

upprätthålla en god hygienisk standard 

Års-hjul 
Samverkansmöten ska vara ett forum för att utveckla kompetens och för 

informationsutbyte mellan enheten vårdhygien och medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

MAS samt verksamhetschef (eller annan av kommunen utsedd person). Vårdhygien, Region 

Norrbotten, är sammankallande i samråd med länets kommuner till dessa möten som 

planeras två gånger per år (kvartal ett och tre). 

Uppföljning av samverkansavtalet avseende verksamhet och kvalité två gånger per år 

(kvartal två och fyra). Uppföljningen görs i en grupp med representanter från regionen och 

kommunerna, uppföljningsparametrar kommer tas fram under hösten 2022, enligt § 7 i 

samverkans avtalet.  

Kontaktvägar  
Länets kommuner ansvarar för att utse kontaktperson/er som innehar en samordnade 

funktion i sin kommun. Kontaktpersonen ansvarar för bedömning och eventuella åtgärder 

innan ärenden lämnas till vårdhygien via en funktionsbrevlåda. Om inte kontakt ska tas med 

samordnaren i ärendet är det viktigt att lämna aktuella kontaktuppgifter i mailet till 

vårdhygien. 
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Ansvarsfördelning 

Respektive kommun ansvar för att:  
• Vårdpersonal innehar grundkunskaper inom basala hygienrutiner. 

• Systematiskt bedriva kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

• Tillse att rekommenderad utrustning finns i berörda verksamheter för att följa basala  

hygienrutiner (SOSFS 2015:10) och uppfylla kravet för god hygienisk standard och 

följa  

• Arbetsmiljöverket, smittrisker (AFS 2018:4).  

• Utarbeta och följa lokala hygienrutiner. 

• Avsätta resurser för utbildning och internt stöd för att förhindra smittspridning 

• Övervaka infektionsläget och vara uppmärksam på smittspridning i vård och  

omsorgsmiljö.  

• Kontakta vårdhygien för samverkan vid akuta utbrott av smittsamma sjukdomar eller  

infektioner. 

• Kontakta vårdhygien vid brister som kräver specifik vårdhygienisk kompetens. 

 

Vårdhygien Region Norrbotten ansvarar för att ge kommunerna: 
• Stöd i det förebyggande arbetet och vid upprättande av riktlinjer och hygienrutiner.  

• Stöd och vid behov utföra vårdhygieniska riskbedömningar på kommunens boenden 

för uppföljning av kvalité och följsamhet genom exempelvis hygienronder.  

• Stöd vid utbrott av smittsamma sjukdomar.  

• Stöd och råd vid utredning och smittspårning vid misstänkta/konstaterade utbrott av  

smittsamma sjukdomar. 

• Rådgivning vid personalinfektioner för att förhindra smittspridning och förebygga  

upprepning. 

• Stöd inför eller genomförande av utbildning och information i vårdhygieniska frågor 

till framför allt första linjens chefer, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor och MAS. 

• Råd och stöd vid nyanskaffning av teknisk apparatur. 

• Råd och stöd vid ombyggnation, inredning och utrustning av gemensamma lokaler 

samt där vård- och omsorgstagare bor och omsorg- och hälso- och sjukvårdpersonal 

vistas. 

• Tillgång till utbildningsmiljön i Basala hygienrutiner till omvårdnadspersonal 

anställda i kommunerna. 

NLL plus 
Vårdhygien Region Norrbotten ansvarar för att aktuella dokument finns publicerade och 

tillgängliga för länets kommuner på NLL plus. NLL plus kommer även byggas upp med frågor 

och svar. Ett tips är att prenumerera på aktuell sida. 

Rutinen är antagen av en gemensamt utsedd arbetsgrupp med representanter från länets 

kommuner, Norrbottens Kommuner och vårdhygien Region Norrbotten. 


