Socialförvaltningen SOF

Riktlinje

Alla förvaltningsövergripande dokument SOF

Förvaltningsövergripande dokument

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) –
följsamhetsmätning SOF
Bakgrund och syfte
Verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), socialtjänstlagen (2001:453)
vid insatser som avser hemtjänst i ordinärt boende eller boende som avses i 5 kap. 5 eller 7§
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) vid insatsen bostad
med särskild service enligt 9§ 8 eller 9 LSS, ska tillämpa socialstyrelsens föreskrift om basal
hygien (2015:10) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker, (AFS
2018:4) för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner. Enligt socialstyrelsens föreskrift
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) ska varje vårdgivare bedriva
egenkontroll och upprätta system för kvalitetssäkring och uppföljning.
Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssätt, frekvens och ansvar för mätning
och rapportering av följsamhet till BHK inom SOF.

Definitioner
Självskattning – en enskild arbetstagare värderar sin egen följsamhet till BHK vid patientnära
arbete. Till patientnära arbete räknas exempelvis omvårdnad, undersökning, behandling med
vårdtagare närvarande.
Ansvar
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner för mätning av följsamhet till BHK och att
resultatet följs upp årligen.
Enhetschefen ansvarar för mätning och rapportering av följsamhet till BHK.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för sammanställning av resultat till SOF:s årliga
patientsäkerhetsberättelse.
Tillvägagångssätt
Enhetschef meddelar personalgruppen när mätning ska utföras. För SOF (SÄBO, korttidsboenden, demensboenden, hemtjänst, hemsjukvård) görs mätningar 2 ggr/år (mars, okt).
I verksamheter inom SOF genomförs mätningen genom självskattning av minst
10 personer/mättillfälle gärna från flera yrkeskategorier. Som hjälpmedel används formulär
Självskattning BHK inom SOF 2017.
Enhetschefen rapporterar resultatet till medicinskt ansvarig sjuksköterska så snart som möjligt,
dock senast sista veckan i den månad som mätningen utförts. Vid behov kontaktas MAS eller
vårdhygien för stöd och hjälp till förbättringsåtgärder. Enhetens resultat diskuteras fortlöpande
på arbetsplatsträffar.
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