Stärkt hygienarbete genom hygienombud
Förslag till beslut
Stärka och tydliggöra kvalitetsarbetet avseende hygien genom att utse och
organisera fler hygienombud från kommunens olika förvaltningar
Öckerö kommun ska medverka i den årliga informationskampanjen Hygienveckan
som samordnas av folkhälsoplanerare och miljö- och hälsoskyddsinspektör
Öckerö kommun ingår medlemskap i Rådet for Bedre Hygiejne för 2018

• Ärendet
• Nuvarande hygienarbete i kommunen präglas till stor del av individuell kunskapsinhämtning och
engagemang. Några kommunala verksamheter har hygienombud vars roll är att fungera som resursperson i
vårdhygieniska frågor för sin verksamhet samt driva ett aktivt kvalitetsarbete kring hygien. För närvarande
finns hygienombud i äldreomsorgen, hemtjänsten, funktionshinderverksamheten och förskolor.
•
• Att höja kunskapsnivån, medvetandegöra och aktivt påminna om hur smittspridning kan förhindras genom
förebyggande hygienåtgärder är ett viktigt och grundläggande steg mot hälsosammare arbetsplatser och
allmänna miljöer.
I kommunen finns behov och nytta av att stärka nuvarande hygienarbete, vilket kan göras genom utvalda
personer som aktivt bedriver det förebyggande arbetet mot smittspridning i verksamheterna. För att kunna
genomföra ett systematiskt och långsiktigt arbete föreslås således att fler hygienombud utses inom
kommunens förvaltningar. Hygienombudens uppgift blir att fungera som länk för informationsspridning
rörande hygienfrågor. De blir verksamhetens stöd i arbetet med hygieniska frågor genom att ansvara för
framtagning och uppföljning av rutiner, sprida kunskap, kvalitetssäkra och förbättra inom hygienområdet.
• Hygienombud föreslås med representanter inom samtliga enheter i kommunens förvaltningar och utses av
respektive enhetschef.
• Hygienombuden sammankallas i ett nätverk en till två gånger per termin eller vid behov av miljö- och
hälsoskyddsinspektör. Nätverket ska tillsammans belysa och utveckla ett förebyggande hygienarbete i syfte
att minska smittspridning i kommunen.
• I förlängningen väntas effekten av insatserna ge färre sjukdomsfall, minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader
förknippade med sjukdom.
• Åtgärder för en förbättrad hygien går likaså i linje med hållbarhetsmålen Agenda 2030 mål 3 ”god hälsa och
välbefinnande”, mål 8 ”anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” och mål 11”hållbara städer och
samhällen”.

• Bedömning
• Ett strukturerat och hållbart förebyggande hygienarbete stärker förutsättningarna för en god beredskap mot
infektioner och pandemier samt ger minskade kostnader till följd av sjukdom. Att uppskatta
samhällskostnaden för ett utbrott av influensa är komplicerat. Kostnader består bland annat av hälso- och
sjukvårdskostnader, vaccinationskostnader och produktionsbortfall (indirekta kostnader pga. sjukfrånvaro).
En studie då Sveriges totala samhällskostnad för pandemisk influensa beräknades visade på omkring 4,3
miljarder kronor där offentlig sektor stod för hälften av de totala kostnaderna.
•
Att stärka hygienarbetet stödjer miljö- och hälsoenhetens proaktiva arbete gentemot
livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. På sikt kan miljö- och hälsoskyddsinspektör spara tid i tillsynen av
hälsoskyddsobjekten.
•
• ”Skydd mot smittspridning” är ett av Sveriges 11 nationella folkhälsomål. Att förebygga smittspridning är en
viktig del av folkhälsoarbetet för att uppnå det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Insatser för att bibehålla
en god hygien i Öckerö kommun är en ständigt pågående process och bör vara strukturerad.

Ekonomi
Aktiviteter och informationsmaterial för Hygienveckan samt medlemskap i Rådet for Bedre Hygiejne kan
budgeteras på folkhälsomedel.
Hygienarbetet genom hygienombud bedöms kunna ingå inom befintlig verksamhet.
Expediering av beslut
Kommunchef tillika förvaltningschef för kommunstyrelsen
Socialchef
Skolchef
Samhällsbyggnadschef
Enhetschef plan- bygg- och miljö
Verksamhetschef fritid och kultur
Enhetschef etablering
Rektorer samtliga kommunala skolor
Chef centrala elevhälsan
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Underskrift av berörd chef
Underskrift
Namnförtydligande
Titel
Datum

Uppdragsbeskrivning hygienombud
Hygienombud ska finnas inom samtliga enheter i kommunens förvaltningar och utses av respektive enhetschef.
Hygienombudens övergripande mål är att genom förebyggande hygienarbete minska smittspridning.
I förlängningen väntas effekten av hygienombudens insatser ge färre sjukdomsfall, minskad sjukfrånvaro och
lägre kostnader förknippade med sjukdom.
Att vara hygienombud innebär ett personbundet ansvar.

Hygienombud har till uppgift att:
•
•
•
•
•
•
•

Vara enhetens kontaktperson i hygieniska frågor
Förmedla och delge kunskap rörande hygien i sin verksamhet/enhet
Delta i kommunens hygienombudsträffar som sammankallas av miljö- och hälsoskyddsinspektör ca två
ggr/termin
Sprida information om hygien till medarbetare
Regelbundet påminna medarbetare om vikten av god hygien för att förhindra smittspridning
Initiera och inspirera till förbättringsarbete inom hygienområdet efter behov som finns i
verksamheten/enheten
Vara med och arrangera Hygienveckan v.38 genom att anordna aktiviteter i sin verksamhet/enhet

Undertecknad har tagit del av ovanstående som gäller tills vidare.

Datum:_________________________

________________________
Befattningshavare

________________________
Enhetschef

